
Med Dyrevelfærdsmærket kan forbrugerne se, hvilke 
produkter der lever op til kravene om bedre dyrevelfærd.

Hvordan kan I være med som spisested? 
Flere grossister tilbyder allerede grisekød med det statslige 
Dyrevelfærdsmærke. I kan skilte med mærket på jeres 
spisested, hvis det grisekød, I modtager fra jeres grossister, 
er mærket med det statslige Dyrevelfærdsmærke.

Krav for at markedsføre Dyrevelfærdsmærket kød på 
spisested
1. Registrer at I opbevarer og tilbereder Dyrevelfærds- 

mærket grisekød hos Fødevarestyrelsen her

2. Som led i jeres egenkontrol, skal I skriftligt notere,  
hvordan I sikrer, at der er adskillelse og sporbarhed for 
det dyrevelfærdsmærkede grisekød, som I modtager. 
Læs mere om egenkontrol i fødevarevirksomheder her

3. Den skriftlige dokumentation for egenkontrollen inkl. 
sporbarhed skal opbevares i mindst 2 år. 

Markedsføring på jeres spisested  
I må skilte med, at I anvender 1, 2 eller 3 hjertet 
dyrevelfærdsmærket grisekød. 

Det er jeres eget ansvar at sikre, at Dyrevelfærdsmærket 
bliver brugt korrekt i markedsføringen, således at jeres 
gæster ikke bliver vildledt.

Sådan markedsfører I
• Sæt minibordryttere (skilte) med grundlogo eller  

produktlogo ud for jeres retter med det dyrevelfærds-
mærkede grisekød, således det ikke skaber vildledning i 
forhold til øvrige retter.  

• Indsæt produktlogo (1, 2 eller 3 hjerter) i jeres menukort 
tydeligt ud for den pågældende ret med dyrevelfærds-
mærket grisekød, således det ikke skaber vildledning i 
forhold til menukortets øvrige retter.  

• Omtal på jeres hjemmeside og sociale medier, at I  
anvender dyrevelfærdsmærket grisekød på jeres  
spisested.

Gratis materialer til jer
I kan downloade gratis materialer til markedsføring af jeres 
dyrevelfærdsmærkede grisekød her, bl.a.:

• Grundlogo
• Produktlogo’er
•  Minibordryttere
• Faktaark om Dyrevelfærdsmærket
• Plastmærke til ikke-emballeret kød
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Grundlogo for Dyrevelfærdsmærket
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Produktlogo’er for Dyrevelfærdsmærket



Hvad er Dyrevelfærdsmærket?
Dyrevelfærdsmærket blev lanceret i foråret 2017 og findes i tre 
niveauer med stigende krav til dyrevelfærden. Allerede ved hjerte 
1 løftes dyrevelfærden ift. den traditionelle produktion.

Dyrevelfærdsmærket er en frivillig mærkningsordning.

Hvem står bag Dyrevelfærdsmærket?
Mærket er udviklet af Fødevarestyrelsen samt partnere fra hele 
fødevarekæden: Dyreværnsorganisationernes Samarbejds-
organisation (DOSO), Den Danske Dyrlægeforening, Landbrug & 
Fødevarer, slagterierne, Danske Slagtermestre samt detail-
handlen; Dansk Supermarked (Bilka, Føtex og Netto), De Samvir-
kende Købmænd (MENY, Rema1000 og Spar) samt Lidl og Aldi.

Hvilke kødprodukter er omfattet?
Dyrevelfærdsmærket er i første omgang lanceret på fersk, hakket 
og tilberedt grisekød. Dyrevelfærdsmærket vil i slutningen af 2017 
blive udvidet til at omfatte forarbejdede produkter af grisekød 
(kødprodukter), herunder pålægs-varer. 

Senere udbredes Dyrevelfærdsmærket til andre kødtyper samt 
mælkeprodukter, æg o. lign.  

Hvad står Dyrevelfærdsmærket for?
Dyrevelfærdsmærket på grisekød er baseret på fem centrale 
grundkrav. 

1. Søerne skal være fritgående
2. Grisene skal have krølle på halen. Halerne skal være hele  

- ingen halekupering og ingen halebid
3. Mere halm som rode- og beskæftigelsesmateriale og  

til redebygning
4. Mere plads
5. Maksimal transporttid - 8 timer 

Øvrige relevante links
• Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for 

svinekød 

• Designmanual for Dyrevelfærdsmærket 

Kontakt
Hvis I har spørgsmål eller har brug for hjælp og sparring, er I altid 
meget velkomne til at sende en mail til design@fvst.dk. 

1. hjerte
Bedre dyrevelfærd

Hjerte 1 opfylder mærkets 5 
grundkrav. Hjerte 1 er en 
produktion med bedre dyrevelfærd 
til overkommelige priser. Det er 
bedre dyrevelfærd end den 
traditionelle dyreproduktion.

2. hjerter:
Endnu bedre dyrevelfærd

Hjerte 2 opfylder mærkets 5 
grundkrav og stiller yderligere krav 
om mere plads og mere halm. Det 
er endnu bedre dyrevelfærd end 
den traditionelle produktion

3. hjerter
Meget bedre dyrevelfærd

Hjerte 3 opfylder mærkets 5 
grundkrav og stiller desuden krav 
om udeareal og om, at søerne 
farer på friland. Herudover er der 
krav om endnu mere plads og 
halm. Det er meget bedre 
dyrevelfærd end den traditionelle 
produktion.

Læs mere om kravene for de tre niveauer her: ”Bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning for svinekød”, bilag 1-3.
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Produktlogo - 1 hjerte Produktlogo - 2 hjerter Produktlogo - 3 hjerter

Læs mere på www.bedre-dyrevelfærd.dk


