ANSØGNINGSSKEMA
Ansøgning om Brandowner-licens (varemærkeejerlicens) til brug af garanti- og certificeringsmærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" på emballager og i markedsføring
Er du slagteri, mejeri, fødevareproducent (ikke primærproducent (landmand)), ægpakkeri,
fødevareimportør eller detailhandelsvirksomhed og ønsker du at gøre brug af garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" på emballage og i markedsføringen, skal du
udfylde denne ansøgning.
Ansøgningen skal sendes til Dyrenes Beskyttelse i Danmark (CVR-nr. 21707414) (herefter benævnt
"Dyrenes Beskyttelse") på e-mailadressen hwe@dyrenesbeskyttelse.dk. Licensen træder i kraft, hvis
Dyrenes Beskyttelse skriftligt godkender ansøgningen.
Oplysninger om licenstageren (herefter benævnt "Virksomheden"):
Virksomhedens navn:
Virksomhedens adresse:
Virksomhedens CVR-nr.:
Telefonnummer/e-mail adresse:
Varer, som ønskes omfattet af licensen:
Varenr. og varebetegnelse

Forventet årlig volumen
(stk.)

Forventet årlig
volumen (kg)

Er der flere varenumre som ønskes omfattet af licensen, end der er plads til i skemaet, vedlægges disse
som særskilt bilag til ansøgningen.
Nye varer vil også være omfattet af licensen, såfremt betingelserne er opfyldt.
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Jeg bekræfter på vegne af Virksomheden, at Virksomheden opfylder betingelserne for brug af garantiog certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" i forhold til alle varer, hvor garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" påtænkes brugt.
Jeg ansøger hermed på vegne af Virksomheden om licens til brug af garanti- og certificeringsmærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" på emballager og i markedsføringsmaterialer.
Jeg bekræfter at have modtaget og læst de Almindelige og Specielle betingelser for brug af garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" (se side 3-9), og jeg accepterer på vegne af
Virksomheden, at disse vilkår vil gælde for licensen, herunder bestemmelsen i de Almindelige
Betingelsers pkt. 12 om Dyrenes Beskyttelses ret til at ændre vilkårene.
Jeg bekræfter og garanterer endvidere over for Dyrenes Beskyttelse, at jeg er bemyndiget til at indgå
aftale på disse vilkår på vegne af Virksomheden.

Navn og dato:
_________________________________________________
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ALMINDELIGE BETINGELSER FOR BRUG AF GARANTI- OG
CERTIFICERINGSMÆRKET "ANBEFALET AF DYRENES BESKYTTELSE"
Gældende fra: 1. December 2017
De følgende vilkår (herefter benævnt "Almindelige Betingelser") gælder for enhver licens til brug af
garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" meddelt af Dyrenes Beskyttelse i
Danmark (CVR-nr. 21707414) (herefter benævnt "Dyrenes Beskyttelse").
1. Mærkningsordningen "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er en frivillig mærkningsordning for bl.a. svine-, okse-, får, lamme-,
fjerkræ-, bison- og kronvildtkød, mælkebaserede fødevarer samt æg. Betingelserne for mærkning af
givne fødevarer med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” er fastsat af Dyrenes Beskyttelse i
specifikationer gældende per 6. marts 2019 for henholdsvis svin, kødkvæg, får og lam, slagtefjerkræ,
bison og vildtlevende kronvildt, mælk samt æg (herefter benævnt ”Specifikationerne”).
Deltagelse i mærkningsordningen giver på de af Dyrenes Beskyttelse fastsatte vilkår ret til mærkning af
de givne fødevarer med garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" (herefter
benævnt "Mærket"). Mærket er vist i figurmærkeudformning i bilag 1.
Dyrenes Beskyttelse er indehaver af alle rettigheder til Mærket, såvel i ordmærke- som i
figurmærkeudformning. Mærket er registreret som dansk garanti- og certificeringsmærke under
registreringsnummer FR 2014 00013.
2. Ansøgning om licens
Primærproducenter (landmænd) henholdsvis andre virksomheder, herunder slagterier, mejerier,
fødevareproducenter, ægpakkerier, fødevareimportører samt detailhandelsvirksomheder (detaillister),
kan efter Dyrenes Beskyttelses modtagelse og skriftlige godkendelse af ansøgning herom opnå ikkeeksklusiv ret til at bruge Mærket.
Hvis Dyrenes Beskyttelse har udformet ansøgningsformularer, skal ansøgere benytte disse i forbindelse
med ansøgningen om licens til brug af Mærket. Medmindre andet fremgår af ansøgningen, skal en
ansøgning om certificering fra en primærproducent anses for at udgøre en ansøgning om ret til brug af
Mærket som primærproducent.
Dyrenes Beskyttelse forbeholder sig at afslå en ansøgning om ret til at bruge Mærket, herunder også
selvom betingelserne for certificering eller andre betingelser ifølge en ansøgningsformular eller i øvrigt
måtte være opfyldt.
Alle virksomheder, som har fået meddelt licens af Dyrenes Beskyttelse omfattet af disse Almindelige
Betingelser, benævnes herefter "Licenstagere".
3. Licensens indhold
En licens til brug af Mærket giver Licenstagerne rettigheder som følger:
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3.1 Primærproducenters ret til brug af Mærket som primærproducenter
 Primærproducenter certificeret af Dyrenes Beskyttelses kontrolorgan DB Kontrol har i certifikatets
gyldighedsperiode ret til at mærke de af certificeringen omfattede fødevarer (emballagen), som
den pågældende primærproducent selv har produceret, med Mærket.
Retten til at bruge Mærket gælder kun i forhold til fødevarer, som sælges (i) fra en gårdbutik eller
tilsvarende drevet i den pågældende primærproducents navn og for dennes regning og beliggende
på en ejendom i Danmark tilhørende den pågældende primærproducent eller (ii) ved stalddørssalg
fra en ejendom tilhørende den pågældende primærproducent (sådanne varer herefter benævnt
"Egenproducerede Varer"). Primærproducenten kan endvidere bruge Mærket i
markedsføringsmateriale for Egenproducerede Varer. En primærproducent kan ikke overdrage sin
ret til at bruge Mærket til et senere omsætningsled, og senere omsætningsled af fødevarer
produceret af en given primærproducent har således kun ret til at bruge Mærket, såfremt de
pågældende senere omsætningsled har fået meddelt en Brandowner-licens (som defineret
nedenfor) af Dyrenes Beskyttelse.
3.2 Andre virksomheder og primærproducenters ret til brug af Mærket som Brand-owners
 Enhver anden virksomhed, herunder slagterier, mejerier, fødevareproducenter, ægpakkerier
fødevareimportører samt detailhandelsvirksomheder (detaillister), kan kun anvende Mærket,
såfremt den pågældende virksomhed har fået meddelt en Brandowner-licens
(varemærkeejerlicens) af Dyrenes Beskyttelse (herefter benævnt "Brandowner-licens"). En
certificeret primærproducent skal også have meddelt en Brandowner-licens, såfremt den
pågældende ønsker at anvende Mærket på fødevarer (emballage), som den pågældende sælger på
anden vis end ved salg fra gårdbutik eller tilsvarende eller ved stalddørssalg omfattet af
bestemmelsen umiddelbart oven for, herunder ved salg over internettet eller ved levering af
fødevarer (emballerede) mærket med Mærket til detailister m.v.
En Brandowner-licens giver licenstageren ret til at mærke fødevarer (emballagen), hvor den
anvendte råvare udelukkende kommer fra primærproducenter, som er certificeret af Dyrenes
Beskyttelses kontrolorgan DB Kontrol (sådanne varer herefter benævnt "Certificerede Varer").
Virksomheden kan endvidere bruge Mærket i markedsføringsmateriale for Certificerede Varer.
Udover, hvad der udtrykkeligt fremgår af de Almindelige Betingelser og/eller de Specielle
Betingelser, opnår Licenstagerne ingen ret til at bruge Mærket eller rettigheder til Mærket i øvrigt.
Licenstager må således ikke bruge Mærket på andre måder end udtrykkeligt tilladt i henhold til de
Almindelige Betingelser og/eller de Specielle Betingelser.
En Licenstager må ikke bruge Mærket uden for Danmark, og en Licenstager må ikke lade Mærket
registrere som varemærke eller søge tilsvarende retsbeskyttelse uden for Danmark. Forudsat at de
for brugen af Mærket gældende regler overholdes, er intet i disse Almindelige Betingelser til hinder
for salg over internettet af fødevarer mærket med Mærket og/eller for passivt salg af fødevarer
mærket med Mærket. Licenstager anerkender, at Dyrenes Beskyttelse er og skal være indehaver af
alle rettigheder til Mærket.
Der skal ikke tilkomme Licenstagerne ret til at påtale krænkelser af rettighederne til Mærket, men
Licenstagerne skal uden ugrundet ophold skriftligt give Dyrenes Beskyttelse meddelelse herom,
såfremt de får kendskab til tredjemands uberettigede brug af Mærket.
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4. Brug af Mærket
Licenstagere skal altid bruge Mærket i overensstemmelse med de i de Almindelige Betingelser og de
Specielle Betingelsers vilkår.
Licenstageres brug af Mærket skal endvidere altid ske i overensstemmelse med de krav, som følger af
designmanual for Mærket (herefter benævnt "Designmanualen"). Der er i Designmanualen blandt andet
fastlagt krav til udformningen af Mærket, farvevalg, størrelse og placering på emballage
(Designmanualen er tilgængelig under Logo & designguide på https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/blivproducent).
Emballager og markedsføringsmaterialer, hvor Mærket bruges, skal godkendes skriftligt af Dyrenes
Beskyttelse før tryk, digital udgivelse etc.
Dyrenes Beskyttelse kan herudover fastlægge særlige krav til brug af Mærket som vilkår for en given
licens.
NB! Mærke samt Designmanual kan rekvireres hos Dyrenes Beskyttelse.
Der må ikke i markedsføring eller på anden måde, herunder i varedeklarationer, gives indtryk af, at
Dyrenes Beskyttelse hæfter for en garantiforpligtelse, som følger af garantierklæringer eller lignende
vedrørende varer mærket med Mærket.
Licenstageren skal sørge for, og er over for Dyrenes Beskyttelse ansvarlig for, at enhver brug af Mærket
sker i overensstemmelse med eventuelle lovgivningsmæssige eller øvrige regulatoriske krav.
5. Opsigelse af licens
Begge parter kan til enhver tid frit opsige en Licenstagers licens til at bruge Mærket med mindst 3
måneders varsel til den første i en kalendermåned.
6. Væsentlig misligholdelse og bod
Ved en Licenstagers væsentlige misligholdelse af vilkårene for brug af Mærket, kan Dyrenes Beskyttelse
hæve licensaftalen i forhold til den pågældende Licenstager med øjeblikkelig virkning. Uanset, om
Dyrenes Beskyttelse hæver licensaftalen, er en Licenstager altid erstatningsansvarlig over for Dyrenes
Beskyttelse for tab, som er en følge af Licenstagerens væsentlige misligholdelse af vilkårene for brug af
Mærket.
I tilfælde af en Licenstagers væsentlige misligholdelse af vilkårene for brug af Mærket, som fortsætter
efter at Dyrenes Beskyttelse har meddelt den pågældende Licenstager et skriftligt påbud om at rette for
sig, kan Dyrenes Beskyttelse pålægge den pågældende Licenstager en konventionalbod stor DKK 50.000
pr. misligholdelse. I tilfælde af en fortsat misligholdelse betales konventionalbod stor DKK 50.000 pr.
påbegyndt uge. Dyrenes Beskyttelse kan kræve erstatning for ethvert tab, som er en følge af den
pågældende væsentlige misligholdelse, hvis og i den udstrækning tabet overstiger den samlede
konventionalbod. Hvis konventionalbod ikke gyldigt kan opkræves, kan Dyrenes Beskyttelse kræve
erstatning for det fulde tab.
Betaling af konventionalbod berettiger ikke til at fortsætte den retsstridige adfærd.
Det følgende er altid væsentlig misligholdelse af vilkårene for brug af Mærket:
 Brug af Mærket i strid med kravene i Designmanualen.
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Brug af Mærket på eller i forbindelse med varer, som ikke er fremstillet i overensstemmelse med
Specifikationen, eller som i øvrigt ikke er omfattet af licensen.
Brug af Mærket i markedsføringsøjemed på en måde, der kan være vildledende.
Væsentlig forsinkelse med indrapportering af salgsvolumen eller andre indrapporteringspligtige
værdier og/eller med betaling til Dyrenes Beskyttelse af eventuelt vederlag for brug af Mærket.
Enhver anden overtrædelse af de Almindelige Betingelser, de Specielle Betingelser og/eller andre
nugældende eller senere af Dyrenes Beskyttelse fastlagte regler for brug af Mærket.

7. Licensens ophør af andre grunde end opsigelse eller væsentlig misligholdelse
En Licenstagers rekonstruktionsbehandling, konkurs, gældssanering, likvidation,
forretningsoverdragelse eller lignende skal øjeblikkeligt skriftligt meddeles Dyrenes Beskyttelse. I
tilfælde af en af de førnævnte omstændigheders indtræden er Dyrenes Beskyttelse berettiget til med
øjeblikkelig virkning at opsige Licenstagerens licens.
Ved forretningsoverdragelse skal også forstås overdragelse af den bestemmende indflydelse i et aktieeller anpartsselskab eller en anden form for juridisk person.
8. Konsekvenser af licensens ophør
Ved licensens ophør skal Licenstager omgående og af egen drift standse enhver brug af Mærket,
herunder i reklametryksager og på internettet eller i forbindelse med Markedsføringsaktiviteter, der
indeholder Mærket eller refererer til det.
Ved licensens ophør skal Mærket endvidere omgående fjernes fra emballage m.v., og ingen vare må i
det hele taget sælges under brug af Mærket efter licensens ophør.
9. Ansvarsfraskrivelse og skadesløsholdelsesforpligtelse
Mærket licenseres på "as is"-basis.
Dyrenes Beskyttelse fraskriver sig ethvert ansvar overfor Licenstagerne, som måtte udspringe af eller
have forbindelse til aftalen om Licenstagers brug af Mærket. Ansvarsfraskrivelsen omfatter, men er ikke
begrænset til, ansvar for tab, som måtte være en følge af, at Licenstager ikke kan bruge Mærket som
forudsat, samt ansvar for alt andet direkte og indirekte tab, herunder drifts- og omsætningstab.
En Licenstager skal straks efter påkrav skadesløsholde Dyrenes Beskyttelse for ethvert krav fra
tredjemand, herunder produktansvarskrav, og for Dyrenes Beskyttelses sagsomkostninger m.v., som på
nogen måde, direkte eller indirekte, måtte være en følge af eller have forbindelse med Licenstagerens
brug af Mærket.
10. Overdragelse
Licenstager kan ikke overdrage, herunder ved sublicens, rettigheder eller forpligtelser uden Dyrenes
Beskyttelses forudgående skriftlige godkendelse.
Dyrenes Beskyttelse kan frit overdrage sine rettigheder og/eller forpligtelser.
11. Lovvalg og værneting
Enhver aftale omfattet af disse Almindelige Betingelser er underkastet dansk ret, idet der skal bortses
fra dansk rets internationalprivatretlige regler, som måtte føre til et andet resultat.
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Enhver tvist mellem Dyrenes Beskyttelse og en licenseret bruger af Mærket, som udspringer af eller
vedrører parternes aftale vedrørende brugen af Mærket, som ikke kan bilægges ved forhandling, skal
indbringes for Sø- og Handelsretten. Hvis Sø- og Handelsretten afviser sagen, skal den indbringes for
Københavns Byret.
12. Ændringer
Nærværende Almindelige Betingelser, de Specielle Betingelser og/eller Designmanualen kan af Dyrenes
Beskyttelse til enhver tid ændres. Væsentlige ændringer skal varsles med mindst 3 måneders varsel til
den første i en kalendermåned.
Ændringer skal af Dyrenes Beskyttelse meddeles skriftligt til den adresse, som er angivet som
Licenstagers adresse i en ansøgning om licens.

Specielle Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" (Brandowner-licens)
Er du slagteri, mejeri, fødevareproducent (ikke primærproducent (landmand)), ægpakkeri,
fødevareimportør eller detailhandelsvirksomhed og ønsker du at gøre brug af garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" på emballage og i markedsføringen, er du
omfattet af de specielle betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket ”Anbefalet af Dyrenes
Beskyttelse og skal udfylde ansøgningen sidst i dokumentet.
1. Virksomheden skal etablere en egenkontrol, som sikrer, at Virksomheden til enhver tid kan
dokumentere, at varer med garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
udelukkende stammer fra primærproducenter (landmænd) certificerede af Dyrenes Beskyttelses
kontrolorgan DB Kontrol. Virksomheden skal årligt have udarbejdet en revisionsgodkendelse af sin
egenkontrol. Konklusionen på denne skal fremsendes til Dyrenes Beskyttelse. Garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" må ikke tages i brug af Virksomheden, før
Dyrenes Beskyttelse skriftligt har godkendt et koncept for Virksomhedens egenkontrol og årlige
revisionsgodkendelse.
2. Virksomheden forpligter sig til at modtage ét årligt kontrolbesøg af DB Kontrol. Kontrolbesøget skal
finde sted på det tidspunkt og på den eller de af Virksomhedens forretningsadresser, som Dyrenes
Beskyttelse bestemmer med et skriftligt varsel på ikke mindre end 3 hverdage. Formålet med
kontrolbesøget er at kontrollere Virksomhedens iagttagelse af alle vilkår for licensen til brug af
garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Virksomheden skal yde
Dyrenes Beskyttelse enhver bistand og give Dyrenes Beskyttelse enhver oplysning, herunder om
salgsvolumen, råvareforbrug m.v., som Dyrenes Beskyttelse med rimelighed forlanger med henblik
på opnåelse af formålet med kontrolbesøget.
3. Virksomheden skal betale et vederlag for brug af garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af
Dyrenes Beskyttelse".
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4. Vederlaget udgør pr. januar 2018 2 øre plus moms pr. solgt stk. vare mærket med garanti- og
certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". I de tilfælde et slagteri ikke kan etablere
et styk. regnskab, udgør vederlaget 2 øre plus moms pr. 1/2 kg. solgt kød. Dyrenes Beskyttelse kan
til enhver tid ændre vederlaget med et skriftligt varsel på mindst 3 måneder til den første i en
kalendermåned. Vederlaget reguleres endvidere automatisk årligt og med virkning fra den 1. januar
med udviklingen i forbrugerprisindekset (udgivet af Danmarks Statistik) i løbet af det foregående
kalenderår, idet forbrugerprisindekset pr. januar 2016 er indeks 100. Vederlaget reguleres dog ikke
nedad.
5. Virksomheden skal løbende skriftligt indrapportere salgsvolumen per varenummer for varer
mærket med garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
Indrapporteringen skal ske for hvert kalenderkvartals stk.-salg per varenummer, og skal ske på email til Dyrenes Beskyttelse på følgende emailadresse: hwe@dyrenesbeskyttelse.dk senest den 10.
hverdag i det følgende kalenderkvartal og i øvrigt i henhold til de til enhver tid af Dyrenes
Beskyttelse meddelte specifikationer for indrapportering af salgsvolumen.
6. Efter modtagelse af indrapportering af salgsvolumen udarbejder og fremsender Dyrenes
Beskyttelse faktura med opkrævning af vederlag for det kalenderkvartal, som indrapporteringen
vedrører. Betalingsvilkåret er fakturadato plus 14 dage.
7. Virksomheden forpligter sig til løbende og inden 14 dage skriftligt at informere Dyrenes Beskyttelse
om nye varer mærket med garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
samt udgåede varer med garanti- og certificeringsmærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".
8. Er Virksomheden lønproducent for en anden virksomhed, må Virksomheden mærke varer i
overensstemmelse med disse Specielle Betingelser og de Almindelige Betingelser, uanset at de
pågældende varer ikke mærkes med Virksomhedens egne varemærker. Virksomheden er i så fald
fuldt ud ansvarlig over for Dyrenes Beskyttelse for Virksomhedens kunders eventuelle brug af
Mærket. Virksomheden må i denne sammenhæng alene tillade kunderne at gøre brug af Mærket i
markedsføring for de pågældende varer, og alene forudsat at kunden har påtaget sig at overholde
de af Dyrenes Beskyttelse fastsatte regler for dette. Ønsker Virksomheden at agere lønproducent
for en anden virksomhed, skal der forinden indhentes skriftlig tilladelse fra Dyrenes Beskyttelse.
9. Særligt gældende for slagterier. Producerer Virksomheden kød til videre opskæring, bearbejdning
og salg hos en detailslagter, kantine eller restaurant stiller Dyrenes Beskyttelse særlige krav om at
Virksomheden:
 Tydeligt mærker de pågældende varer med – Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
 Vedlægger en leaflet/sticker som beskriver de særlige krav som gør sig gældende for kød
anbefalet af Dyrenes Beskyttelse, herunder klare instrukser om adskillelse fra andre typer af
kød, samt hvorledes kødet må mærkes.
 Sørger for den nødvendige uddannelse af detailslagtere i håndtering af kød anbefalet af
Dyrenes Beskyttelse, herunder sikrer procedurer for korrekt mærkning. Dyrenes Beskyttelse
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tilbyder mod betaling, at gennemføre en årlig uddannelse og certificering af detailslagtere i
korrekt brug af mærket. Hvis Virksomheden selv ønsker at gennemføre uddannelsen skal
uddannelsesmaterialer først godkendes af Dyrenes Beskyttelse.

BILAG 1
Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"
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