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Krav til mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”   

Kravene til mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er koncentreret omkring dyrenes velfærd hos 
vildtlevende dyr, i produktion, transport og ophold på slagteriet.  
 
 
Udvikling  
Specifikation - og dermed de regler og krav, der er til primærproducenterne - er i løbende udvikling. 
Denne udvikling skal sikre, at specifikationen til enhver tid er i overensstemmelse med høj 
dyrevelfærd.  
 
Når der vedtages nye regler, skal der sikres passende overgangstider for allerede godkendte 
producenter, så producenterne får mulighed for at udvikle produktionen i overensstemmelse med de 
nye krav, og at nye regler ikke indføres med det resultat, at der bliver en konkurrenceforvridning 
mellem producenter. 
  
Dyrenes Beskyttelse har nedsat Regeludvalg, hvor primærproducenter og distributionsvirksomheder 
under mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse" er repræsenteret. Regeludvalgene udarbejder 
forslag til ændringer i specifikationen. Dyrenes Beskyttelse vedtager ændringer i specifikationen. 
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DB Kontrol  

Som følge af myndighedskrav har Dyrenes Beskyttelse oprettet en selvstændig kontrol-enhed, DB 
Kontrol. Til at følge DB Kontrols arbejde er nedsat en Kontrolkomité. Kontrolkomitéen skal sikre DB 
kontrols uvildighed og interessenternes tilfredshed med DB Kontrol.  
 
Kontrolkomitéen består af et repræsentativt antal medlemmer udpeget af DB-Kontrol efter indstilling, 
heraf som minimum fra:  
 

• Dyrenes Beskyttelse: 1 person  

• DB Kontrol: 2 personer  

• Producenter omfattet af DB Kontrol: 2 personer  

• Økologisk Landsforening: 1 person  

• Slagteri/distributør: 1 person  

• Detailhandelen: 1 person  

• Forbrugerrådet: 1 person  
 
Kontrolbesøg  
DB Kontrol foretager kontrolbesøg hos de primærproducenter, der har ønske om at blive certificerede 
eller er certificerede til brug af mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse". Kontrolbesøget foretages 
af kontrollører tilknyttet DB Kontrol, og opgaven kan være udliciteret til en ekstern partner, som f.eks. 
Baltic Control Certification. Kontrolbesøget foretages af kontrollører tilknyttet DB Kontrol. 
Kontrollørerne fortager kontrolbesøg hos hver primærproducent mindst én gang pr. kalenderår. 
Kontrolbesøget kan foregå som et anmeldt eller uanmeldt besøg. Primærproducenten vil normalt blive 
adviseret med kort varsel af kontrolløren for at sikre, at den besætningsansvarlige er til stede.  
 
Ved kontrolbesøget gennemgår kontrolløren produktionen og kontrollerer egenkontrol-programmet 
(Se afsnittet: Ramme for egenkontrolprogram i produktion omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes 
Beskyttelse").  
 
Kontrol af produktionen hos en producent af vildtlevende dyr foregår ved kontrollørens deltagelse i en 
jagt. Jagtdeltagelsen foregår i praksis indenfor nedennævnte rammer: 
 

• Primærproducenten indsender tre forslag til datoer for afholdelse af jagt på kronvildt til DB 
Kontrol. DB Kontrols kontrollør aftaler herefter nærmere med den ansvarlige for jagten.  

• Kontrolløren medvirker ved parolen.  

• Herefter følger kontrolløren en jæger under jagten.  

• Efter jagten følges kødet til slagteriet.  
 
Kontrolgebyr  
Til dækning af udgifter i forbindelse med godkendelses- og kontrolbesøg opkræves der et 
kontrolgebyr. Kontrolgebyret opkræves også, selv om godkendelsesbesøget skulle resultere i, at 
besætningen ikke godkendes.  
 
Se under afsnittet Kontrol & gebyrer på: https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent.  
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Mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"  

 
Forekomsten af logoet på ferske kødprodukter giver forbrugeren en garanti for, at kødet stammer fra 
dyr produceret under kravene i denne specifikation.  
 
Garanti- og certificeringsmærket skal anvendes på alle færdigvarer, der ønskes forhandlet under 
mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".  
 
Garanti- og certificeringsmærket må kun anvendes på produkter, der har oprindelse fra dyr produceret 
under specifikationen.  
 
Producenter og distributionsvirksomheder, der ikke er omfattet af en godkendt specifikation, må ikke 
anvende garanti- og certificeringsmærket. Se Betingelser for brug af garanti- og certificeringsmærket 
”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” som findes i afsnittet med mærkekrav på: 
https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent.   
 
Baggrund  
Udgangspunktet er at producere sunde kvalitetsprodukter under kontrollerede former, hvor der i 
produktionsprocesserne er udvist ansvarlighed m.h.t. såvel dyrevelfærd som miljø. 
  
Der stilles store krav til:  
 

• Dyrenes velfærd  

• Dyrenes sundhed og fodring  

• Miljømæssige hensyn  

• Produkternes sundhed, sikkerhed og kvalitet  
 
Det er dokumenteret:  
 

• At tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene får optimal plads  

• At sundheden forbedres, når dyrene får frisk luft  

• At dyrenes tilvækst og foderudnyttelse forbedres, når dyrene er sunde og raske  
  

https://www.dyrenesbeskyttelse.dk/bliv-producent
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Krav til produktion af vildtlevende kronvildt omfattet af mærket 
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"  

Primærproducent  

§1 Specifikationen  
Dyrenes Beskyttelse er ansvarlig for specifikationen. Producenten er ansvarlig for at overholde denne 
specifikation med mærkekrav for vildtlevende kronvildt. 
 
Som primærproducent, for så vidt angår vildtlevende kronvildt, regnes ejeren af de arealer, hvorpå det 
kronvildt, der mærkes, er nedlagt. I praksis vil den ansvarlige for primærproduktionen være den 
ansvarlige for jagten på de omtalte arealer, og det vil være sidstnævnte samt omtalte jagt, der 
kontrolleres i henhold til nærværende specifikation.  

§2 Race  
Specifikationen omfatter vildtlevende dyr af arten Cervus elaphus (Krondyr).  

§3 Udearealer  
Dyrene skal året rundt have fri adgang til naturarealer efter eget valg.  
 
Dyrene må ikke leve bag hegn. De skal kunne bevæge sig frit i landskabet. 

§4 Opstaldning  
Dyrene må ikke på noget tidspunkt opstaldes.  

§5 Management  
Krondyr-bestanden bør forvaltes på en måde, der modvirker skævvridning i forhold til en naturlig køns- 
og alderssammensætning.  
 
Fra jagttidsstart til og med 30. november skal det tilstræbes at undgå at nedlægge hinder med kalv, 
medmindre kalven er nedlagt først. Dette skal nævnes som en del af parole eller anden instruktion af 
jægeren før hver jagt.  
 
Efter 1. december er det ikke længere praktisk muligt at tilstræbe nedlæggelse af kalv før hind.  
 
I efteråret frarådes det at nedlægge krondyr før 1. oktober.  

§6 Jagt  
Dyrene skal aflives i besætningen forud for transporten til slagteriet. Aflivningen skal foregå ved 
riffelskud til stående eller langsomt gående dyr.  
Dyrene skal være aflivet ved skånsomme og stress-fattige jagtformer, såsom standjagt eller trykjagt 
(bevægelsesjagt). Dyrene må ikke være nedlagt ved jagtformer, der indebærer, at dyrene skræmmes 
til bevægelse i højt tempo (løb).  

§7 Instruktion (parole)  
Samtlige jægere skal medvirke i parolen, hvor der instrueres i, hvordan jagten skal foregå og hvilke dyr, 
der må skydes.  
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§8 Transport  
Der foregår ingen transport af levende dyr, da dyrene skydes i deres naturlige habitat. Slagtekroppen 
transporteres efterfølgende til det nærmeste vildtslagteri for videre forarbejdning.  
 
Slagtedyr skal aflives i besætningen forud for transporten til slagteriet. Der er således ingen 
dyrevelfærdsmæssigt begrundede krav til transporttid og -vej.  

§9 Slagteri  
Alle nedlagte dyr skal leveres til et godkendt slagteri, og der skal foreligge en opgørelse med antal 
leverede dyr.  

§10 Klager og parallelproduktion  
Producenten er forpligtet til at notere eventuelle klager over produktion omfattet af mærket 
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".  
 
Det må ikke være en parallelproduktion med farmede dyr (fra indhegninger) eller dyr fra andre ejere.  
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Ramme for egenkontrolprogram i produktion omfattet af mærket 
"Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse"  

Rammeegenkontrolprogrammet er en overordnet beskrivelse af egenkontrollen hos 
primærproducenten. Erklæringen i bilag 1 eller tilsvarende dokumentation, der sikrer, at kravene i 
erklæringen opfyldes, kan anvendes i egenkontrollen.  
 
Ansvarlig for egenkontrollen er den driftsansvarlige.  
 
Følgende dokumenter sikrer, at kravene i specifikationen "Mærkekrav – Vildtlevende krondyr" er 
overholdt:  

• Dokumentation for den instruktion (parole) som gives til individuelle jægere  

• Dokumentation for antal leverede dyr til slagteriet  
 
Dokumentationen opbevares i to år.  
 
Nedenstående afsnit refererer til afsnit under Krav til produktion af vildtlevende kronvildt omfattet af 
mærket "Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse".  
 

Ad §7 Instruktion (parole)  

Kontrolparameter:  

• Den enkelte person, som står for aflivningen af kronvildt (jæger), skal instrueres i hvordan 
jagten skal udøves for at opfylde kravene i specifikationen.  

Dokumentation:  

• Kopi af udleveret skriftlig instruktion, hvis en sådan forefindes. Ellers beskrivelse af indholdet i 
mundlig instruktion (parole).  

 

Ad §9 Slagteri   

Kontrolparameter:  

• Antal dyr leveret til slagteriet skal dokumenteres.  

Dokumentation:  

• Kopi af leveringserklæringer. 
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Bilag 1. Leveringserklæring til slagteri – vildtlevende kronvildt  

vedrørende levering af vildtlevende kronvildt til slagtning omfattet af mærket "Anbefalet af Dyrenes 
Beskyttelse". (Erklæringen skal ledsage dyrene under transport til slagteriet og afleveres til 
modtagekontrollen på slagteriet).  
 
Leverandør:  Navn:  _____________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________________ 

Leverandør nummer: ________________________  

 

Slagteri/distributør:  

Navn:  _____________________________________________________ 

Adresse:  _____________________________________________________ 

CHR-nummer:  __________________ 

 

Undertegnede erklærer hermed, at ________ stykker kronvildt er leveret fra min ejendom den 

(dato)_________  kl. ________  

 
________________________ __________________________________________ 

Dato    Underskrift, Sælger  
 
 
Denne erklæring skal ledsage dyrene under transport til slagteriet og afleveres til modtagekontrollen. 
Erklæringen skal opbevares i mindst 2 år.  
 
 
Forbeholdt slagteriets modtagekontrol:  
 
Afleveringstidspunkt kl.______ Transporttid_______ Vognens reg. nr. _________________  
 
Undertegnede kvitterer hermed for kontrol af ovenstående  
 
Dato:____________  Underskrift___________________________________________  
 
 


