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

Hvordan kan I være med som slagterbutik? 
Der er flere markedsføringsmuligheder for fersk, hakket og 
tilberedt grisekød i slagterbutikken, som lever op til kravene 
for Dyrevelfærdsmærket. 

Ved mærkning og markedsføring af dyrevelfærdsmærket 
grisekød skal det relevante produktlogo for det pågældende 
niveau af dyrevelfærd benyttes. 

Der er ikke krav om, at det enkelte stykke grisekød skal 
være mærket med Dyrevelfærdsmærket.

Det er den enkelte butik/virksomheds ansvar at sikre, at 
Dyrevelfærdsmærket bliver brugt korrekt, så forbrugerne 
ikke bliver vildledt.

Inspiration til markedsføring:
• Sæt minibordryttere med det relevante produktlogo for 

det pågældende niveau af dyrevelfærd ved de kød- 
bakker, som indeholder dyrevelfærdsmærket grisekød 

• Hæng Dyrevelfærdsmærkede plakater op  
(på væggen, i indgangsdøren o. lign.) 

• Læg foldere om Dyrevelfærdsmærket på disken til jeres 
kunder, såfremt der ligger dyrevelfærdsmærket grisekød 
i glas-/kølemontren  

• Omtal på jeres hjemmeside og sociale medier, at I  
tilbyder dyrevelfærdsmærket grisekød i jeres  
slagterbutik.

Ny landsdækkende kampagne
I uge 21-24 2018 afholdes 3. landsdækkende kampagne, 
der har fokus på at skabe kendskab til og viden om 
Dyrevelfærdsmærket hos de danske forbrugere. 

Kampagnen vil foregå på mange forskellige arenaer, såsom 
sociale medier, outdoor og online annoncering, i detail- 
handlen og blandt samarbejdspartnere.

I disse uger er I meget velkomne til, at slå et ekstra slag for 
jeres dyrevelfærdsmærkede grisekød, fx ved at lave særlige 
tilbud, forbrugerevents o. lign.

Gratis materialer til jer
I kan downloade gratis materialer til markedsføring af jeres 
dyrevelfærdsmærkede grisekød her:

• Plastmærke til ikke-emballeret kød
• Minibordrytter
• Plakater
• Foldere
• Grundlogo
• Produktlogo’er
• Faktaark om Dyrevelfærdsmærket

Dyrevelfærdsmærket 
grisekød i slagterbutikker
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Grundlogo for Dyrevelfærdsmærket
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Hvad er Dyrevelfærdsmærket?
Dyrevelfærdsmærket blev lanceret i foråret 2017 og findes i tre 
niveauer med stigende krav til dyrevelfærden. Dyrevelfærds- 
mærket findes i tre niveauer med sti-gende krav til dyrevelfærden. 
Højere krav fører til højere priser - det betyder, at der er noget for 
enhvers præferencer og pengepung. 

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. Med disse grundkrav opfyldes forhold, der går 
væsentligt ud over de krav i lovgivningen, der stilles til den traditio-
nelle produktion. 

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 beskæftigelses-materiale 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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Læs mere på www.bedredyrevelfærd.dk
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