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Koncept for et dansk dyrevelfærdsmærke 

 

1. Generelt 

 

Der etableres i samspil med interessenterne et dyrevelfærdsmærke med henblik på at fremme markeds-

baseret dyrevelfærd. Målet er at skabe bedre gennemsigtighed i markedet og dermed kunne tilbyde for-

brugerne bedre information og flere valgmuligheder i forhold til produkternes dyrevelfærd. Tilgangen til 

mærket er præget af ”enkelhed”.  

 

Et vigtigt formål med dyrevelfærdsmærket er at styrke forbrugernes kendskab til, hvordan de kan bidra-

ge til bedre dyrevelfærd. Dermed vil der blive skabt en mere dynamisk udvikling med større efterspørg-

sel. Det betyder samtidig, at mærket kan bidrage til vækst.  

 

Dyrevelfærdsmærket introduceres for svin, men vil senere kunne udvides til andre dyrearter, fx fjerkræ. 

 

Dyrevelfærdsmærket er kendetegnet ved, at:  

 det er et statsligt mærke udviklet i samspil med interessenterne med statsligt logo og stats- eller  

statsanerkendt kontrol 

 det har hjemmel i Fødevareloven og er notificeret i EU 

 det er et” paraplymærke”, der både kan fungere selvstændigt, og som kan omfatte og klassificere 

eksisterende og nye brands. Mærket skaber transparens i forhold til udbuddet af dyrevelfærds-

produkter. 

 det er et mærke, som rummer dyrevelfærd, der ligger over de danske lovgivningskrav (dansk 

standardproduktion) og EU-krav (EU minimumsstandard): søerne skal være fritgående, halerne 

skal være hele, og transporttiden må maksimalt være på 8 timer 

 det er et mærke, som viser forbrugerne tre niveauer for bedre dyrevelfærd.  

 det omfatter udenlandske produkter, der opfylder betingelserne for at deltage i mærkningsord-

ningen, og hvor de udenlandske producenter, slagterier og forarbejdningsvirksomheder underka-

ster sig en ækvivalent kontrol godkendt af Fødevarestyrelsen.  

 

2. Dyrevelfærdsmærkets grundkrav 

 

Følgende hovedkrav, der ligger ud over gældende dansk lovgivning, skal opfyldes med dyrevelfærds-

mærket. Det er mærkets grundkrav: 

 

 Fritgående søer i både løbestald, kontrolafdeling og farestald.  
Anvendelse af beskyttelsesbøjler i forbindelse med faring accepteres i max. 4 dage for at reduce-

re pattegrisdødeligheden. Beskyttelsesbøjle må først anvendes når faringen begynder. 

  

 Hele haler – ingen halekupering og ingen halebid.  
Der kan gives dispensation til tidsbegrænset halekupering ved udbrud af halebid. Men halekupe-

rede grise og grise med halebid kan ikke sælges som dyrevelfærdsgris. 

 

 Halm   
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o Halm skal tildeles som rode- og beskæftigelsesmateriale og være til stede i tilstrækkelige 

mængder og tildeles dagligt. Halm opfylder kravet om at være manipulerbart og defor-

merbart. 

o Halm skal tildeles forud for faring som redebygningsmateriale. 

 

 Maksimal transporttid for svin i besætninger under dyrevelfærdsordningen 8 timer.  
Gælder alle kategorier af svin. 

 

 

3. Dyrevelfærdsmærkets er i tre niveauer  

 

Dyrevelfærdsmærket opererer med tre niveauer for dyrevelfærd med specifikke kriterier: 

 

1. Niveau: *** Trestjernet dyrevelfærd 

Produktionen (f.eks. Økologi og Friland
1
) opfylder mærkets grundkrav. Herud-

over opfylder produktionen følgende  kriterier: 

 Udeareal til slagtesvin 

 Udeareal til fravænnede grise 

 Faring på friland 

 Halm i leje til samtlige kategorier af svin 

 Fravænning efter tidligst 28 dage. 

 

Produktionen adskiller sig fra de 2 andre niveauer i dyrevelfærdsmærket ved 

primært at have adgang til udeareal. 

Økologi har større arealkrav end Friland. De samlede arealkrav til henholdsvis 

Økologi og Friland er hhv. 3,5 og knap 2 gang kravet i standardproduktionen 

for slagtesvin på 100 kg.  

 

2. Niveau: **  Tostjernet dyrevelfærd 

Produktionen (f.eks. ”Den nye Antonius”) opfylder mærkets grundkrav. Herud-

over gælder følgende: 

 Et arealkrav som er 30% større end i standardproduktionen. Der er ikke 

adgang til udeareal. 

 Halm som rode- og beskæftigelsesmateriale. Tildeles på gulv.  

 Fravænning efter tidligst 28 dage 

 Anvendelse af beskyttelsesbøjle accepteres i forbindelse med faring i max 

2 dage for at reducere pattegrisdødeligheden. Beskyttelsesbøjle må først 

anvendes, når faringen begynder. 

 

3. Niveau: * Enstjernet dyrevelfærd 

Denne produktion er ny. Den skal bidrage til at nå målet om en dynamisk udvikling med 

større efterspørgsel efter bedre dyrevelfærd. Merprisen skal være overkommelig – højst ca. 

20 %, så de, som i dag ikke forholder sig til dyrevelfærd, vil begynde at efterspørge bedre 

dyrevelfærd. Dette tredje niveau vil også være relevant på eksportmarkederne, og det vil 

bl.a. leve op til de svenske lovkrav om dyrevelfærd. 

                                                 
1 Ved ”Friland” forstås her mærkeproduktionen Friland. 
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      Denne produktion lever op til mærkets grundkrav med følgende præcisering: 

 Kravet om mere plads er ikke specificeret, men kravet om hele haler for-

udsætter mere plads i et eller andet omfang afhængig af den konkrete pro-

duktionstilrettelæggelse på bedriften. 

 

Oversigt over kriterierne for dyrevelfærdsmærkets tre niveauer: 

 

  Standard *  ** *** 

Ingen halekupering   x x x 

Halm som rodemateriale   x x 

Tildeles på gulv 

x 

Tildeles på gulv 

Halm som redebygnings-

materiale 

  x x x 

Løsgående søer løbe- og 

kontrolafd. 

  x x x 

Løsgående søer i farestald   x 

Beskyttelsesbøjler 

i farestald max 4 

dage 

x 

Beskyttelsesbøjler 

i farestald max 2 

dage 

x 

Max 8 timers transport   x x x 

Arealkrav i forhold til 

standardproduktion 

  x + 30 % + ca. 100 % 

Fravænning tidligst 28 da-

ge 

    x x 

Halm i leje       x 

Faring på friland       x 

Udeareal fravænnede       x 

Udeareal slagtesvin       x 

 



Side 4/6 

4. Kontrolprincipper for dyrevelfærdsmærket 

 

Kontrollen af dyrevelfærdsmærket vil blive tilrettelagt efter nedenstående principper for hhv. primær-

produktionen, slagterierne, engroshandel, detailhandel og slagtermestre. Retningslinjerne er præget af 

enkelhed, som samtidig skal være med til at sikre mærket troværdighed.   

 

Kontrolprincipper for primærproduktionen 

 Bedriften skal godkendes til at producere under ordningen for dyrevelfærdsmærket. Godkendel-

sen foretages af certificeret 3-partskontrol (f.eks. af Danish kontrollen). Formålet er at konstatere, 

at forudsætningerne for at deltage i ordningen er opfyldt. Finansieres af erhvervet 

 På grundlag af oplysninger fra 3-partskontrollen registrerer Fødevarestyrelsen de primærbedrif-

ter, der deltager i ordningen.  

 De deltagende bedrifter accepterer ved registreringen, at kontrolresultater fra 3-partskontrollen 

videregives til Fødevarestyrelsen 

 Løbende egenkontrol – systematisk sikring af opfyldelse af kravene. På brancheniveau bliver der 

udarbejdet et egenkontrolprogram 

 Certificeret 3-parts kontrol på bedriften med 1 årligt kontrolbesøg. En vis andel af kontrollen er 

uanmeldt, f.eks. 10 %. Kontrollen kan f.eks. udføres af Danish kontrollen. Finansieres af erhver-

vet 

 Offentlig kontrol som led i Fødevarestyrelsens dyrevelfærdskontrol (kontrol af kontrollen). Den 

ordinære dyrevelfærdskontrol er gebyrfinansieret 

 

Kontrolfrekvensen skal ses i sammenhæng med den løbende egenkontrol og kontrollen på slagteriet. 

 

Mærket er offentligt. Veterinærkontrollen har det overordnede offentlige tilsyn og foretager stikprøvevis 

kontrolbesøg (kontrol af kontrollen). Indgår i den løbende dyrevelfærdskontrol. 

 

Den løbende offentlige kontrol kan suppleres med kontrolkampagner fra Fødevarestyrelsen.  

 

Hvis parametrene i mærkningsordningen ikke opfyldes – f.eks. hvis det bliver nødvendigt at foretage ha-

lekupering for at undgå halebidsudbrud, hvilket medfører, at kød fra de pågældende grise ikke kan mær-

kes, selvom der er givet dispensation - skal det sikres, at kød fra halekuperede grise ikke mærkes.  

 

Hvis kontrollen på slagteriet opdager overtrædelser, iværksættes der kontrol på primærbedriften der ge-

byrbelægges, hvis overtrædelsen bekræftes. 

 
Fødevarestyrelsen kan ved grove eller gentagne overtrædelser af dyreværnslovgivningen udelukke producenter fra 

mærkningsordningen. 

 

Kontrolprincipper for slagterier 

 Egenkontrol.  

 Kødkontrol.  

 Deltagende virksomheder registreres i Fødevarestyrelsen. 

 

Slagterierne indarbejder i deres egenkontrolprogram punkter, der dokumenterer, at de indkommende gri-

se under ordningen kontrolleres for reglernes overholdelse. Kødkontrollen fører tilsyn og udfører stik-

prøvevis kontrol. Kontrollen er gebyrfinansieret.  
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Kontrolprincipper for engroshandel, detailhandel og slagtermestre 

 

Virksomheder, der vil håndtere ikke-færdigpakkede produkter under ordningen, skal  i deres egenkon-

trolprogrammer sikre sporbarhed, der gør det muligt at spore produktet et led frem og tilbage. I detail-

handelen kun tilbage.  Sporbarhed skal kunne dokumenteres og kontrolleres på butiksniveau. 

Der føres en mængdebalance. Det vil sige overensstemmelse mellem købte og solgte mængder af dyre-

velfærdsprodukter skal kunne dokumenteres. Mængdebalancen kan føres centralt. For virksomheder der 

ikke kan føre mængdebalance kan der i stedet opstilles procedurer, der viser overensstemmelse mellem 

købte og solgte mængder.  

Der indskrives i branchekoderne punkter, som dækker disse krav til egenkontrollen.  

Dokumentationsmateriale i form af fakturaer eller følgesedler for indkøb af dyrevelfærdsmærket kød, 

hvoraf fremgår leverandør, leveringstidspunkt samt art og mængde skal opbevares i mindst 2 år og skal 

kunne fremlægges for fødevarekontrollen. 

De deltagende virksomheder skal  registreres i Fødevarestyrelsen. 

Virksomheder, der kun videresælger færdigpakkede varer med dyrevelfærdsmærke, skal ikke registreres 

i fødevarestyrelsen.  

Fødevarekontrollen udfører kontrol med ordningen i forbindelse med den almindelige fødevarekontrol. 

Den ordinære fødevarekontrol er bevillingsfinansieret 
 

 

 

5. Kommunikation, markedsføring og proces 

  

Parterne – producenter, detailhandel, dyrevelfærdsorganisationer og myndigheder - samarbejder om ud-

bredelse af kendskabet til dyrevelfærdsmærket. Både det private, det offentlige og de uafhængige orga-

nisationer vil hver for sig og sammen arbejde for og bidrage til kommunikationen omkring dyrevel-

færdsmærket – herunder finansiering.  

 

Miljø- og Fødevareministeriet har til opgave at udvikle og implementere en generisk markedsførings-

kampagne over en periode på 2-4 år. Detailhandelen har til opgave at stå for konkret salgsindsats og 

markedsføring. 

 

Følgende indsatser skal bl.a. forberedes for at markedsføringen af dyrevelfærdsmærket kan komme godt 

fra start:  

 

 Dyrevelfærdsmærket får sit eget logo med retningslinjer for, hvordan, hvor, på hvilken baggrund 

og i hvilke sammenhænge, det kan optræde  
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 Der bliver udviklet en række pay-offs/budskaber, som præcist fortæller, hvad der skal forbindes 

med dyrevelfærdsmærket  

 Producenterne får i tide kendskab til kriterierne for de tre niveauer, så de kan forberede produk-

ter, emballage m.m. 

 Dagligvarehandlen forbereder modtagelse af de nye produkter både i butikkerne, i kampagner, 

hos medarbejderne og i tilbudsaviser  

 Forbrugerne bliver præsenteret for en generisk kampagne om dyrevelfærd og dyrevelfærdsmær-

ket, hvor myndigheder, producenter, detailhandel, grossister og madprofessionelle sammen med 

pressen behandler budskaber og inspirerer til et bedre dyrevelfærds-valg. Indsatsen gentages over 

en årrække 

 Indsatsen bliver dokumenteret, så alle får bedre viden om, hvad der fremmer et bedre dyrevel-

færdsvalg, hvordan produkterne klarer sig, og hvilken kommunikation der virker bedst 

 

Ovenstående planlægges og udføres i et samarbejde mellem parterne 

  

  

Oversigt over perioden frem til forbrugerne kan møde dyrevelfærdsmærkede produkter i butikkerne i  

foråret/sommeren 2017. 
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