
Egenkontrol program for produktionen af Friland Naturpleje til Danish Crown Beef. 

Version 1.02 

Egenkontrolprogrammet er forbeholdt til andels ejere der er tilmeldt Friland Naturpleje. Det er producentens eget ansvar at have et årligt opdateret 
egenkontrolprogram, der kan fremvises ved den årlige certificering, sammen den nødvendige dokumentation. 
Bagerst i egenkontrolprogrammet findes en vejledning, som kan benyttes hvis det er nødvendigt.  

Udfyldelses dato:   

Underskrift: 

Kriterier (Jeg har) Vejledning Dokumentation (Ja/Nej) 
Er tilmeldt til FVST niveau 2, for 
kvægbesætninger der producerer kød 

Indsendt tilmeldingsblanket til FVST  Kopi af tilmeldingsblanket eller svar fra FVST.   

Handlingsplan for dødelighed 
 

Nedenstående handlinger kan, være en 
del af handlingsplanen. Evt. suppleres 
med øvrige tiltag. 
 
Øget opmærksomhed på leverikter 
Øget opsyn ved kælvningssæson 
Øget opsyn ved dårligt vejr 
Øget opsyn i forbindelse med 
tilskudsfodring, så der ikke opstår 
trommesyge 
Øget opmærksomhed ved halte dyr 
Drikker kalven ved koen, kort efter 
kælvning 
Sikre afgræsnings arealer ikke har 
engbrandbæger 
Sparrer med kollegaer og fagfæller 
Rådføring med dyrelæge 
Supplerende tiltag: 
 
 

Nedenstående eller selvstændig handlingsplan  
Sæt flueben ud foran aktuelle tiltag   
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Krav til frit gulv areal Jf. konceptbeskrivelsen pkt. 3.4 Tegning/Skitse af stald med mål på stald/bokse. 
Vedhæftes egenkontrolprogrammet 
 

 

Dyrelægerapport Det er dansklovgivning, med et årligt 
dyrelægebesøg 

Seneste dyrelæge rapport vedhæftes 
egenkontrolprogrammet 
 

 

Dyr opstaldet enkeltvis Dyr opstaldet enkeltvis, skal noteres i 
logbog med begrundelse.  

Logbog vedhæftes egenkontrolprogrammet  

Dyrekøbserklæringer Dyr købt efter 01.01.2022 skal have 
dyrekøbserklæringer, medmindre de 
holdes i besætningen mindst 12 mdr. 

Dyrekøbs erklæringer kan fremvises, dog ikke ældre end 1 
år. 

 

Parallel produktion må ikke kunne 
forveksles 

At produktionen er tydeligt opdelt på 
CHR udskrift el. lignende 

Logbog vedhæftes egenkontrolprogrammet  

Læskur/bygning ved ude gående dyr Jf. konceptbeskrivelse bilag 5 Vedhæft eventuelt billede  
 

Egenkontrol vedrørende biodiversitet og afgræsning 

Nedenstående skema, skal matche dine besvarelse fra ejerportalen 

Kriterier (Jeg har) Vejledning Dokumentation (Ja/Nej) 
Udfyldt biodiversitetsprogrammet 
på ejerportalen 

Følg instruktionerne på ejerportalen Udskrift af biodiversitetsrapporten. 
 

 

Opfylder minimum 1 løfte i hver af 
de 4 grundlæggende naturløfter 
 (minimum 3 ud fire i 2023) 

Se vejledning på ejerportalen og udfyld Udfyldt biodiversitetsrapporten i ejerportal eventuelt 
udskrift på sidste side. Handleplan beskrives i kommentar 
felt i biodiversitetsportalen 

 

Logbog for ud og indbinding Se vejledning på ejerportalen eller sidst 
i dette dokument. 

Logbog 
Evt. tro og love-erklæring, hvis afgræsning sker i andet 
CHR-nummer 
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Egenkontrol vedrørende klima 

Nedenstående skema, skal matche dine besvarelse fra ejerportalen 

Kriterier (Jeg har) Vejledning Dokumentation (Ja/Nej) 
Klimadata er udfyldt på ejerportalen Følg instruktionerne på ejerportalen Udskriv eventuelt klimarapporten på sidste side  
  Auditor kan i tilfælde af tvivl, tilgå producentens data og 

validere dette. 
 

Vejledning til udarbejdelse af materialer til egenkontrolprogrammet 

Handlingsplan ved dødelighed, eksempler og forslag 

Handlingsplanen skal være skriftligt og opdateret halvårligt. 
Landmanden skal ved det årlige tilsyn gennemgå, hvilke tiltag, der er i besætningen for at mindske dødeligheden. Dødfødte kalve anses ikke som dødelighed 
i besætningen 

I egenkontrolskemaet, er der mulighed for at krydse af hvilke handlinger, der aktivt gøres for at mindske dødeligheden mest muligt.  

Eksempel på logbog til dyr der opstaldes alene/ i enkelt boks 

Dyr opstaldet i enkelt bokse skal noteres og begrundes.  

CKR-nr. Løbe-nr. Begrundelse Periode 
    
    

Eksempel: Sendes der 4 ud af 5 i en gruppe, og det sidste dyr går alene grundet størrelse og dyrevelfærd ift. At gå med andre dyr 

Syge dyr – begrundes 

Foldtyr kan gå alene uden yderligere begrundelse.  
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Logbog til parallelproduktion 

Jf. pkt. 5 i konceptbeskrivelse.  

Parallelproduktion er tilladt, når der til enhver tid og løbende sker en tydelig registrering ved hjælp af lister/staldregistreringsmappen og øremærkesystemet, 
for hvilke dyr, der er/ikke er Friland Naturpleje, og det sikres, at der ikke senere kan ske forveksling med Friland Naturpleje 

CKR-nr.  Løbe-nr. Friland Naturpleje Ikke Friland Naturpleje 
    
    

 

Eksempel på logbog til ud og indbind 

Det er i konceptet et krav, at dyrene har gået på græs 

 Handyr skal have være på græs, mindst 3 måneder af hele deres levetid.  
 Hundyr og stude skal være mindst 4 måneder på græs årligt. 

Logbog på enkeltdyrs niveau 

CKR-nr. Løbe-nr. Udbinding Indbinding Mark nr. Græsningstryk 
(kg/HA) 

Markens CHR-nr. 

       
       

Det er tilladt at lave et skema, hvor det defineres på gruppe niveau med ud og indbindingsdato.  

Eksempel: Kvier 8-16 mdr., tyrekalve mv.  

Alternativt kan du trække en CHR-liste på samtlige dyr, og notere dato herefter.  

Flyttes kreaturer til andre CHR-numre i forbindelse med afgræsning, kan der med en tro og love-erklæring redegøres for dette. 
I den forbindelse kontakt Søren Lorenzen på telefon 2443 0744 eller Ejvind Kviesgaard på telefon 8919 2437 
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Dyrelæge rapport 

Da det er dansklovgivning at have et årligt dyrelægebesøg, skal dette kunne dokumenteres.  

Ligeledes kan dyrlægen given en dispensation, til naturløfte 4, hvis der anvendes ormekur. 

En dispensation, skal bestå af en skriftligbegrundelse af besætningsdyrlægen hvor i det fremgår hvilke dyr der er behandlet, og en faglige begrundelse med 
baggrunden for behandlingen.  


