Tilmelding for primærproducenter og rugerier til den frivillige
dyrevelfærdsmærkningsordning
OBS: Producenten skal være godkendt af Fødevarestyrelsen til ordningen, og slagteriet/mejeriet hhv.
rugeriet skal være tilmeldt ordningen, før kødet/mejeriprodukter må mærkes med Dyrevelfærdsmærket.
Undertegnede tilmelder sig hermed for at producere under den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning,
jf. bekendtgørelse nr. 1441 af 4. december 2019 om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning.
Link til bekendtgørelse om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning
CHR-nr.:

Besætningsnr.:

Økologisk aut. nr.:

Besætningens adresse:
Besætningsejers navn:
Besætningsejers adresse, hvis forskellig fra besætningens:
Besætningsejers tlf.:

Besætningsejers mailadresse:

Jeg vil gerne registrere min besætning som niveau (Afkryds)

Besætnings type
Grise

Niveau af Dyrevelfærdsmærket
(niveau 1 er det laveste, mens 3 er det højeste)
1
2
3

Slagtekyllinger
Okse- og/eller kalvekød
Mælk
Kun kalve (i malkekvægbesætninger)*
OBS: Kræver også udfyldning i afsnittet om
parallelavl på næste side
OBS! Såfremt der på besætningen både produceres mælk og kalve-/oksekød, skal der sættes krydser alle
relevante steder. Det er muligt eksempelvis at producere mælk på niveau 3 og okse/kalvekød på niveau
2. Malkebesætninger kan ikke/vil kun helt undtagelsesvis kunne producere kød på niveau 3.
Hvis besætningen producerer grisekød
Besætningen har sohold med produktion af pattegrise:
Besætningen har produktion af smågrise 7-30 kg:
Besætningen har produktion af slagtesvin:
Besætningen modtager grise fra CHR-nr. ________________________________

Hvis besætningen producerer slagtekyllinger

Besætningen modtager kyllinger fra CHR-nr./Navn på rugeri

Ja
Ja
Ja

Nej
Nej
Nej

Tilladelse til parallelavl
For at kunne få tilladelse til parallelavl, skal dyrene holdes i enheder, der er adskilte fra hinanden og adskillelsen
beskrives i egenkontrolprogrammet. Fødevarestyrelsen fastsætter betingelserne herfor i tilladelsen.
Tilladelse til parallelavl giver mulighed for, at der på besætningen både holdes dyr, der indgår i
Dyrevelfærdsmærket og dyr, der ikke gør. Fx hvis du er malkekvægsproducent og kun ønsker at kalvene
skal indgå i ordningen.

Jeg søger om tilladelse til parallelavl
Begrund kort baggrunden for ansøgningen tilladelsen til parallelavl:

Tro og love erklæring
Jeg er bekendt med, at min besætning, der hermed tilmeldes mærkningsordningen, til enhver tid skal
opfylde kravene i bekendtgørelsen om frivillig dyrevelfærdsmærkningsordning

Dato :

Underskrift :____________________________________

Blanketten udfyldes, underskrives og sendes til Fødevarestyrelsen. Dette kan gøres med alm.
post til: Fødevarestyrelsen
Stationsparken 31
2600 Glostrup
Eller ved at udfylde blanketten og sende den til Fødevarestyrelsen via:
- e-Boks (hvor underskrift på tilmeldingsblanketten ikke er nødvendigt)
- E-mail til bedre-dyrevelfaerd@fvst.dk eller via kontaktformularen www.fvst.dk/kontakt

