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Aftale om produktion af Dansk Kødkvæg 
 
Mellem undertegnede (herefter benævnt ”Producenten”) og Leverandørselskabet Danish Crown AmbA,  
CVR-nr. 21 64 39 39 (herefter benævnt ”DC”), er indgået følgende aftale:  
 
Producenten garanterer ved sin underskrift af denne kontrakt at Producentens besætning opfylder kra-
vene/kendetegnene til/for Dansk Kødkvæg, herunder:  
 

 Passet og plejet af dedikerede danske landmænd  
 Køerne fra kødkvæg går ude på græs om sommeren  
 Kalvene kan bevæge sig frit  
 Kødkvæg går om vinteren altid frit rundt i stalde eller ude  
 Fodres med sundt og naturligt foder uden unaturlige tilsætningsstoffer og altid have fri adgang til vand.  
 Der er ingen stressfaktorer omkring kødkvæget  
 Dansk kødkvæg malkes ikke  
 Dyrene transporteres den direkte vej til slagteriet  

 
Producenten skal til enhver tid kunne dokumentere, at de i nærværende aftale fastsatte betingelser vedrørende 
produktionsforhold, kvalitetskrav m.v. er overholdt.  
 
Dansk Kødkvæg-tillæg gives ved følgende grupper: 

Kvalitetskrav  Ungtyr  Kvier  Unge køer  Stude  
Vægt  260-400 kg  260-400 kg  260-400 kg  260-400 kg  
Min.formklasse  6,50 6,50  6,50  6,50  
Fedme  2-4  2-4  2-4  2-4  
Farve  2-3  3-4  3-4  3-4  
Alder  12-24 mdr.  12-42 mdr.  12-42 mdr.  12-42 mdr. 

 
Danish Crown Beef tager forbehold for ændringer i kravene.  
Tillægget vil være variabel afhængig af markedsforhold og sæson.  
Tillægget suspenderes, hvis besætningen kommer under offentligt tilsyn eller der konstateres sygdomme, der har 
afsætningsmæssige konsekvenser.  
Tillægget forudsætter, at Producenten er andelshaver i DC.  
 
Kontraktens ophør:  
Den enkelte part i nærværende kontrakt - Producenten eller DC - kan opsige kontrakten med 6 måneders varsel 
(til ophør ved en måneds udgang).  
Hvis Producenten ikke overholder de i nærværende kontrakt fastsatte krav til produktionsforhold mv. eller anden 
gældende lovgivning (dyreværn, miljø, etc.), kan DC ophæve kontrakten med øjeblikkelig virkning.  
 
Tvister:  
Enhver tvist mellem Producenten og Danish Crown i anledning af nærværende aftale afgøres efter dansk ret ved 
Byretten i Randers som 1. instans.  
 
Dato: / 
 
Navn: _____________________ 
 
Andelshavernr/CHR.nr _____________________  
 
Underskrift: _____________________ 


