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V i stræber efter at leve op til dette ansvar 
ved at drive vores forretning på en profita-
bel og bæredygtig måde og ved at integrere 

miljømæssige, sociale og etiske overvejelser i vores 
forretningsaktiviteter og i hele vores værdikæde.

I denne Code of Practice definerer vi de minimums-
krav, som vores grise- og so-andelsejere skal overhol-
de for at levere dyr til Danish Crown. Overholdelse af 
Code of Practice er en forudsætning for samarbejdet 
og udgør et juridisk bindende dokument for alle 
andelsejere.

Code of Practice afspejler også Danish Crowns for-
pligtelser i forhold til FN’s Global Compact, Science 
Based Targets, og er baseret på overholdelse af gæl-
dende national lovgivning og internationale regler 
og regulativer, såvel som anerkendte internationale 
standarder og aftaler.

Danish Crown har gode muligheder for at profilere 
sig som en ansvarlig virksomhed, fordi dansk grise-
produktion er underlagt en lovgivning, der er mere 
restriktiv end i de fleste andre lande. Derudover har 

Baggrund

“
Denne sjette 

udgave af 
Code of 

Practice in-
deholder en 
præcisering 
af gældende 
krav, bran-
cheregler, 

samt forskel-
lige nye krav 

til andels-
ejerne.

„

den danske grisekødsbranche og Danish Crown sup-
pleret lovgivningen med en række produktionskrav, 
der især sætter fokus på fødevaresikkerhed, bære-
dygtighed og etiske produktionsforhold.

I april 2002 indførte Danish Crown en Code of Prac-
tice, hvor elementerne i det specielle Danish Crown 
Regelsæt er samlet. Denne sjette udgave af Code of 
Practice indeholder en præcisering af gældende krav, 
brancheregler, samt forskellige nye krav til andels-
ejerne.

Code of Practice fungerer som et supplement til den 
gældende lovgivning. Gældende love og bekendtgø-
relser findes på svineproduktion.dk under afsnittet 
Love, regler og standarder og på retsinfo.dk

Det specifikke Danish Crown Regelsæt vil i takt med 
udviklingen fortsat blive suppleret med nye bestem-
melser og krav for at sikre Danish Crown et forspring 
som leverandør til de mest betydende markeder for 
grisekød.

August 2022, Danish Crown 

Som en af de største kødeksportører i verden har Danish Crown
et betydeligt forretningsmæssigt ansvar. 
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D anish Crowns overordnede etiske holdning 
til griseproduktion (afsnit 2.0).

Danish Crowns eget regelsæt, samt bestemmelser ind-
ført af branchen, herunder Danish Produktstandard 
og Danish Transportstandard, der er betingelsen for at 
opnå Danish Crowns højeste basisnotering (afsnit 3.0).

Anvisning på, hvordan ændringer og nye betingelser 
løbende kan implementeres og tilføjes i Danish 
Crown Regelsæt (afsnit 4.0).

Beskrivelse af hvordan Danish Crown sikrer, at Da-
nish Crowns regelsæt efterleves (afsnit 5.0).

Fastlæggelse af Danish Crowns sanktionsmulighe-
der, såfremt Danish Crowns Regelsæt og andre regler 
ikke efterleves (afsnit 6.0).

Nuværende andelsejere har underskrevet bekræf-
telse på, at Code of Practice tiltrædes, ligesom nye 
andelsejere eller leverandører også skal underskrive 
en sådan bekræftelse. 

1 Formål

Code of Practice – regelsæt for Danish 
Crowns danske grise- og so-andelsejere 
– er et dynamisk værktøj, der skal sikre 
Danish Crown markedsadgang på de 

vigtigste markeder verden over, og derfor 
indeholder Code of Practice  

følgende elementer:

Danish Crowns andelsejere skal være godkendt af 
det til enhver tid godkendte certificeringsorgan så-
ledes at Danish Produktstandard, Danish Transport-
standard og bæredygtighedsstandarden er opfyldt.

Danish Crown vil aktivt benytte Code of Practice i sit 
salgs- og markedsføringsarbejde og dermed bidrage 
til at fremme kundernes og forbrugernes kendskab 
til de produktionsbetingelser, der er gældende for 
Danish Crowns andelsejere og dermed skabe større 
tillid til Danish Crowns produkter.

Enhver ændring af Code of Practice, der ikke er 
lovbestemt eller en følge af branchebeslutninger, 
skal jf. vedtægterne, forelægges repræsentantskabet 
og besluttes endeligt af bestyrelsen. Danish Crown 
oplyser ændringer via Indsigt og på Danish Crowns 
hjemmeside, danishcrown.com

En ajourført Code of Practice er altid tilgængelig 
for andelsejere og andre interesserede på Danish 
Crowns hjemmeside, danishcrown.com 
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D anish Crown bakker i den forbindelse 
op om de krav, der er formuleret i den 
nuværende dyreværnslovgivning og de 

foreliggende anbefalinger, der er formuleret af Det 
Dyreetiske Råd. Vi anerkender ligeledes, at dyre-
værnslovgivning er en dynamisk proces, således at 
love og anbefalinger justeres i takt med ny viden og 
praktisk erfaring.

Danish Crown er imidlertid også bevidst om, at nog-
le kunde- og forbrugergrupper stiller etiske og dy-
revelfærdsmæssige krav ud over lovgivningskravene, 
og Danish Crown ønsker at efterkomme sådanne øn-
sker, hvis der er et bæredygtigt afsætningsgrundlag, 
og såfremt kravene er i harmoni med overordnede 
etiske hensyn.

Danish Crowns holdning til dyrevelfærd kan sam-
menfattes i følgende politik:

Danish Crown stiller i samspil med andelsejerne krav 
til dyrevelfærd i primærproduktionen. Disse krav er 
primært baseret på gældende lovgivning og bran-
chebeslutninger, men kan i særlige kontraktproduk-
tioner være udvidet i forhold hertil.

Opsamling, transport og aflæsning af slagtedyr skal 
foregå så skånsomt som muligt og inden for forsvar-
lige tidsmæssige grænser – maksimalt otte timer. 

Anvendelse af et moderne og hensigtsmæssigt 
transportmateriel er et krav. Desuden stiller Danish 
Crown krav om uddannelse af det personale, der ud-
fører disse opgaver.

Danish Crown lægger vægt på en dyrevelfærdsmæs-
sig optimal behandling på slagterierne i forbindelse 
med ophold i staldene, inddrivning, bedøvelse og 
aflivning. Fremskridt på dette område, for eksempel 
gruppevis indtransport, vil løbende blive indarbejdet 
i investeringsplanerne og strukturudviklingen. Per-
sonalet, der på slagterierne behandler levende dyr, 
gennemgår løbende uddannelse, der sikrer forståelse 
for dyrenes adfærd, velfærd og fysiologiske behov.

Det er Danish Crowns politik at være blandt de 
førende internationale virksomheder inden for dyre-
velfærd, og at alle dyr skal behandles med respekt og 
anstændighed i hele deres levetid.

Danish Crown forholder sig aktivt til dyrevelfærd og 
orienterer åbent og sagligt om selskabets politik på 
området.

Danish Crown understreger i sit værdigrundlag, at 
der konstant tages ansvar for og lægges vægt på gen-
nem samarbejde med andelsejerne at arbejde for en 
løbende forbedring af produktionsvilkår, fødevare-
sikkerhed, bæredygtighed og dyrevelfærd. 

2 Danish Crowns etiske  
holdning til griseproduktion

Danish Crowns primære råvare er levende slagtedyr, og vi anerkender
 ud fra etiske og markedsmæssige hensyn, at der stilles krav om en optimal 

dyrevelfærdsmæssig behandling
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D anish Crown ønsker, at råvaregrundlaget 
lever op til kundernes og dermed forbru-
gernes forventninger til kvalitet i brede-

ste forstand, det vil sige både på det målbare kvali-
tetsmæssige område og på det dyreetiske område.  
 
Danish Crown har derfor formuleret en række krav, 
som den enkelte andelsejer skal leve op til som 
forudsætning for at opnå Danish Crowns højeste 
basisnotering.

Danish Crowns regelsæt er samlet 
i følgende hovedoverskrifter:

3.1 Fødevaresikkerhed

3.2 Etik og dyrevelfærd

3.3 Kød- og spækkvalitet

3.4 Arbejdstagerrettigheder

3.5 Bæredygtighed

3 Danish 
Crowns  
regelsæt
Danish Crown Regelsæt udgør sammen 
med Danish Produktstandard, Danish 

Transportstandard og lovgivningen 
grundlaget for griseproduktion 

hos Danish Crowns 
grise- og so-andelsejere 
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D anish Crown lægger stor vægt på, at for-
brugere og kunder skal have tillid til pro-
dukter fra Danish Crown. Derfor arbejdes 

der konstant med fødevaresikkerhed – både på 
slagterierne og hos ejerne.

Virksomhederne er indrettet, så enhver behandling 
af kødet er af højeste hygiejneniveau. Alle medarbej-
derne gennemgår desuden en hygiejneuddannelse, 
så optimal hygiejne sikres i alle led af produktionen. 
Virksomhederne såvel som besætningerne kontrol-
leres af et meget omfattende egenkontrolprogram, 
der er under konstant udvikling. Egenkontrollens 
procedurer monitoreres og dokumenteres af virk-

somheden, og egenkontrolprogrammet er under 
konstant overvågning af såvel Fødevarestyrelsen 
som virksomhedens kunder.

Der er afgørende, at råvarerne lever op til en række 
kriterier inden for både fødevaresikkerhed og kvalitet. 
Det er forudsætningen for, at Danish Crown kan levere 
kvalitetsvarer og give den ønskede fødevaresikkerhed. 
Derfor skal andelsejerne opfylde en række betingelser, 
herunder EU’s krav om Fødevarekædeoplysninger.

Andelsejeren indberetter fødevarekædeoplysninger 
til Danish Crown Ejerservice ved tilmelding af grise 
og søer til slagtning.

3.1 Fødevaresikkerhed

Der henvises til branchens regelsæt for fødevare-
kædeoplysninger, Retningslinjer/Branchekode for 
Fødevarekædeoplysninger (Håndtering på svineslag-
terier) som kan ses på lf.dk

Andelsejeren er forpligtet til straks at meddele Da-
nish Crown Ejerservice, såfremt der sker ændringer i 
besætningens Fødevarekædeoplysninger.

Danish Crowns 
markedsposi-
tion er opbygget 
gennem stort 
fokus på føde-
varesikkerhed 
både på slag-
terierne og ved 
leveran dørerne. 
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3.2.1 
Smittebeskyttelse

Dyr
På grund af risiko for smitte af sygdomme, og på 
grund af garantier til vigtige eksportmarkeder, mod-
tager Danish Crown ikke importerede grise - herun-
der importerede avlsdyr - til slagtning. Afkom af im-
porterede grise kan leveres til Danish Crown forudsat, 
at de importerede dyr har været underlagt den danske 
grisebranches regelsæt om import, slagtning og han-
del med importerede grise og afkom heraf (https://
svineproduktion.dk/Viden/Paa-kontoret/ Love-_reg-
ler-og-standarder/Import_af_svin) og forudsat, at af-
kommet leveres som slagtegrise, -søer eller -orner fra 
en ejendom, der ikke huser importerede grise.

Vildsvin, grise af ukendt oprindelse og klonede grise 
modtages ikke til slagtning i Danish Crown, ligesom 
Danish Crown ikke modtager grise fra besætninger, 
hvor der findes vildsvin eller grise af eksotisk oprin-
delse, medmindre dette er godkendt af Danish Crown.

Personer
Ved personbesøg fra udlandet samt ved eget be-
søg i udlandet skal den enkelte som hovedregel 
sikre overholdelse af en karantæneperiode på 48 
timer. Dog kan der i særlige tilfælde blive tale om 
både længere eller kortere karantæneperioder. En 
opdateret oversigt over karantænetider og en over-
sigt over lavrisiko- og højrisikoområder findes på 
svineproduktion.dk. Derudover skal den enkelte 
andelsejer følge gældende regler og henstillinger, 
som Fødevarestyrelsen og Landbrug & Fødevarer til 
enhver tid har udarbejdet, blandt andet i forbindelse 
med diverse ondartede smitsomme sygdomme som 
svinepest, mund- og klovesyge m.fl.

Transportvogne og chauffører
Ved levering af dyr, foder samt andre varer til ejen-
dommen skal man sikre sig imod eventuel smitte. 

Dyrevelfærd i 
Danish Crown 
bygger på de 
anbefalede Fem 
Friheder, som 
er fremsat af 
World Organisa-
tion for Animal 
Health. Danish 
Crown har sup-
pleret den dan-
ske lovgivning 
på udvalgte 
områder.

3.2 Etik og dyrevelfærd
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Chauffør og vogn må ikke komme ind på besæt-
ningsområdet uden andelsejerens tilladelse. Det er 
ikke tilladt chaufføren at komme i stalden i forbin-
delse med afhentning af grise og søer, medmindre 
der er tale om tømning af en hel sektion eller stald. 
Der er krav om udleveringsfaciliteter i form af udle-
veringsrum eller lignende, som skal rengøres efter 
hver leverance.

3.2.2 
Levering af grise og søer

Den danske griseproduktion er underlagt meget 
skrappe veterinære regler, som er kendte og respek-
terede overalt i verden. Det høje veterinære stade er 
ikke blot med til at sikre Danish Crown markeds-
adgang i mange lande, men samtidig er det også et 
vigtigt led i et effektivt overvågnings- og bekæm-
pelsesprogram over for alvorlige smitsomme hus-
dyrsygdomme. Ved hver tilmelding af grise eller søer 
afgives Fødevarekædeoplysninger for de tilmeldte 
dyr. Den enkelte besætnings sundhedsstatus kan 
have betydning for afsætningen af kødet. Som leve-
randør til Danish Crown er du derfor forpligtiget til 
at underrette slagteriet, såfremt dine grise pålægges 
restriktioner eller offentligt tilsyn fra Fødevarestyrel-
sen eller hvis, der efter tilmelding, sker ændringer i 
grisenes Fødevarekædeoplysninger.

Sporbarhed
For at sikre en entydig sporbarhed fra besætning 
til slagteri, skal alle dyr (orner, søer, gylte, polte og 
slagtegrise) tatoveres tydeligt på begge skinker med 
leverandørnummer og med anvendelse af sværte. 
Efter aftale med Danish Crown Ejerservice og myn-
dighederne kan udvalgte grise leveres til slagteriet 
som gruppevis indtransport. Alle avlsdyr (orner, søer 
og gylte) skal udover skinketatovering være forsynet 
med et gult godkendt CHR-øremærke med et møn-
sterbeskyttet logo. 

Hygiejne 
Af hensyn til en hygiejnisk slagtning er det ikke 
tilladt at levere meget beskidte grise til slagtning, 

og alle leverede grise skal være fastende i mindst 8 
timer inden afhentning.

3.2.3 
Udlevering af grise og søer

I forbindelse med levering til slagteri skal andelseje-
ren sørge for, at udlevering af grise og søer foregår 
så skånsomt som muligt, og at unødig stress af 
dyrene undgås. Danish Crown tillader ikke anven-
delse af el-stødere eller lignende. Der kan anvendes 
”daskere”(drivstave) eller drivplader i forbindelse 
med udlevering, pålæsning og aflæsning af grise.

Udleveringsforhold
Andelsejeren er ansvarlig for at udleveringsfor-
holdene er i orden, og i overensstemmelse med 
lovgivningen. Det gælder forhold i forbindelse med 
opstaldning, til- og frakørsel samt pålæsning. I for-
bindelse med afhentningen bør grisene være opstal-
det i mindre grupper, så chaufføren lettere kan drive 
dyrene ud i transportvognen.

Endvidere skal der være tilstrækkeligt lys til at vur-
dere grisenes transportegnethed. Udleveringsområ-
det skal være rent, tørt og med tilstrækkeligt afløb 
eller strøelse, så dyrene er rene og tørre ved afhent-
ning. Beskidte grise øger risikoen for en uhygiejnisk 
slagteproces ligesom det potentielt kan medføre en 
forringelse af dyrenes velfærd.

Ved tilmelding af grise og søer til slagtning skal 
andelsejeren samtidig oplyse, hvis der skal afhentes 
grise eller søer, som kræver særlig opmærksomhed 
eller som skal adskilles fra de andre dyr under trans-
porten. De pågældende dyr skal opmærkes på en 
tydelig måde og opstaldes separat fra de øvrige grise 
på afhentningsstedet. 

Transportegnethed
Det er andelsejerens ansvar, at alle udleverede dyr er 
egnede til den pågældende transport. Vejledninger i 
vurdering af transportegnethed findes på svinepro-
duktion.dk. Samtlige dyrs transportegnethed skal 

kunne vurderes af chaufføren inden transporten. 
Tvivlstilfælde skal adskilles og præsenteres for 
chaufføren ved afhentningen. 

Det opfordres til at grise med mindre skavanker altid 
ledsages af en brokattest eller transporterklæring 
udfyldt af din dyrlæge. Husk, at tilmelde grise med 
mindre skavanker som adskilte og oplys ved tilmel-
dingen om dyret ledsages af brokattest eller trans-
porterklæring.

Afvigelser i tilmeldingen
Andelsejeren skal have aftalt med Centralplanlæg-
ningen eller chaufføren, hvorledes afvigelser ved 
afhentning og transport skal håndteres, herunder af-
vigelse i antal grise i forhold til tilmeldingen, og hvis 
der efterlades dyr på afhentningsstedet.

Søer og gylte
Danish Crown accepterer ikke, at søer og gylte le-
veres til slagtning, hvis der er mindre end 4 uger til 
forventet faring.

3.2.4 
Egenbehandling af grise

For at opfylde lovgivningen stilles en række krav til 
primærproduktionen, så specifikke indgreb på pat-
tegrise samt medicinsk behandling af egne grise må 
udføres.

Medicinsk egenbehandling må kun foretages efter 
aftale med besætningsdyrlægen og af personer, der 
har den fornødne erfaring eller har gennemgået et 
medicinhåndteringskursus.

Danish Crown kræver, at enhver egenbehandling finder 
sted på en måde som sikrer, at dosering og anvendel-
sesmåde – herunder injektionsteknik – følger de fore-
liggende forskrifter udleveret af besætningsdyrlægen.

Medicin skal opbevares i et aflukke, der er adskilt fra 
foderrum og staldområde, og alt medicinen skal op-
bevares utilgængeligt for uvedkommende.

Enhver egenbehandling dokumenteres i besætnin-
gens medicinregistrering og ved opmærkning af det 
behandlede dyr.

Uddannelse 
Det er et krav, at andelsejeren eller dennes ansatte 
har modtaget instruktion i halekupering, tandslib-
ning, smertelindring, lokal bedøvelse, kastration, 
isætning af evt. trynering og aflivning, inden udfør-
sel af opgaven.

Halekupering
Alle smågriseproducenter, der halekuperer, skal do-
kumentere behovet for halekupering og udarbejde 
en skriftlig risikovurdering samt handlingsplan for 
minimering af identificerede risikofaktorer med 
tidsfrister for udbedring. Aftagere af halekuperede 
grise skal ligeledes skriftligt dokumentere behovet 
for halekuperingen
 
Kastration 
I forbindelse med kastration af pattegrise skal der 
foretages smertelindring, og der skal forud for ka-
stration foretages lokalbedøvelse.

Kanyler
Der skal altid anvendes detekterbare kanyler af en 
god kvalitet. Undtaget fra kravet om detekterbare 
kanyler er kanyler på 0,5 x 16 mm, der udelukkende 
må anvendes til lokalbedøvelse forud for kastration 
af pattegrise. En liste over godkendte kanyler findes 
på svineproduktion.dk. En bøjet kanyle må ikke ret-
tes ud, men skal altid udskiftes. Knækker en kanyle 
under injektion, skal den straks fjernes. Er det ikke 
muligt at fjerne kanylen eller i tvivlstilfælde, skal 
grisen straks opmærkes og forsynes med et blivende 
øremærke.

Ved tilmelding af de mærkede dyr til slagtning skal 
Centralplanlægningen, og Danish Crown Ejerservice 
underrettes. Under transporten skal det eller de 
pågældende dyr være tydeligt mærket på ryggen og 
omkring det sted, hvor kanylen forventes at sidde.

Hvis en kanylerest findes i en slagtekrop, som ikke 
er forhåndsanmeldt af leverandøren inden indtrans- 9
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For visse anti-
biotika stiller 
Danish Crown 
skærpede 
krav til anven-
delse og tilbage-
holdelse.

port, pålægges andelsejeren at betale en af branchen 
fastlagt bod.

En oversigt over bodsgivende branchebeslutninger 
findes på danishcrown.com

3.2.5 
Medicinske reststoffer

 
På alle Danish Crowns slagteanlæg foretager Danish 
Crowns Egenkontrol og myndighedernes Kødkontrol 
rutinemæssig stikprøvekontrol for eventuelle rest-
koncentrationer af antibiotika i kødet. Da reststoffer 
i kødet er uønskede, forlanger Danish Crown, at an-
delsejerne som minimum overholder gældende til-
bageholdelsestider. Den stramme politik på området 
har ført til, at Danmark er blandt de lande i verden, 
der har det laveste antibiotikaforbrug og meget få 
fund af restkoncentrationer i kødet.

For visse antibiotika stiller Danish Crown skærpede 
krav til anvendelse og tilbageholdelse. Den danske 
grisebranche har indført et frivilligt stop for brugen 
af 3. og 4. generations cephalosporiner, der er kritisk 
vigtige antibiotika til behandling af sygdomme hos 
mennesker. 

I de tilfælde, hvor Danish Crowns egenkontrol 
måtte påvise restkoncentrationer af antibiotika, 
pålægger Danish Crown andelsejeren et Code of 
Practice-besøg for at dokumentere korrekt me-
dicinregistrering og anvendelse af medicin inden 
andelsejeren igen kan levere slagtedyr fra den på-
gældende ejendom.

Dette første besøg af Code of Practice-konsulenten 
betaler Danish Crown. Såfremt restkoncentrationen 
ligger over den maksimale grænseværdi, pålægges 
andelsejeren et besøg af en dyrlæge fra SPF-Sund. 
Udgifterne til besøget af distriktsdyrlægen afholdes 
af andelsejeren.

Der udarbejdes ved begge besøg en rapport, som 
sendes til andelsejeren med kopi til Danish Crown. 

Eventuelle fejl og mangler ved anvendelse af antibio-
tika noteres i rapporterne.

Ved fund af restkoncentrationer over grænseværdien 
kan andelsejeren pålægges at betale en konven-
tionalbod svarende til selvrisikoen i den af Danish 
Crown anbefalede produktansvarsforsikring.

Hvis der fejlagtigt sendes dyr til slagtning inden for 
tilbageholdelsestiden, er du som andelsejer forplig-
tiget til hurtigst muligt at underrette Danish Crown 
om fejlen. 

3.2.6 
Diagnostik og zoonoser

Danish Crowns andelsejere har pligt til at følge de 
krav, som de bliver pålagt af Danish Crown, Land-
brug & Fødevarer eller myndighederne i forbindelse 
med fund af Salmonella eller andre zoonoser i deres 
besætning.

Salmonellahandlingsplan
Samtlige Danish Crowns andelsejere er omfattet af 
Salmonellahandlingsplanen, hvis overordnede mål 
er at minimere forekomsten af Salmonella i både 
besætningerne og i det ferske kød.
 
Forekomsten af Salmonella i fersk kød er gennem 
årene reduceret til et meget lavt niveau, som kun 
ganske få lande i verden kan matche.

Som en del af overvågningen udtages der rutine-
mæssigt kødsaftprøver fra et udpluk af de slagtede 
grise, som dermed giver den enkelte andelsejer 
grundlag for hurtigt at iværksætte nødvendige tiltag 
for at minimere et eventuelt problem med Salmo-
nella.

På baggrund af kødsaftprøverne inddeles slagte-
grisebesætningerne i niveau 1, 2 og 3. Placering i 
niveau 2 og 3 kan have betydning for afregningen 
af specialgrise, og kan desuden medføre fradrag 
i den generelle afregningsværdi. Myndighederne 

kan desuden pålægge besætningerne at udtage 
stibundsprøver med henblik på typebestemmelse af 
Salmonella.

PRRS (Porcine Reproductive and Respiratory 
Syndrome) diagnostik
Visse markeder accepterer ikke kød fra besætninger, 
der har fået påvist aktiv PRRS-virus. Slagtegrise fra 
besætninger med aktiv PRRS-virus vil derfor være 
forbundet med restriktioner i forbindelse med 
indtransport og slagtning. Som andelsejer er du 
derfor forpligtiget til at oplyse Danish Crown, hvis 
der iværksættes PCR virus-analyse for aktiv PRRS i 
din besætning. Restriktionerne vil være gældende 
fra en eventuel mistanke om PRRS opstår eller der 
af anden grund udtages prøver til analyse for PRRS-
virus og kan have betydning for slagtetidspunktet 
og eventuelt medføre et fradrag i afregningen eller 
specialtillæg.

Derfor skal opstart af enhver analyse, der kan føre til 
påvisning af aktiv PRRS-virus, indberettes via SEGES 
elektroniske formular, så informationen er Danish 
Crown i hænde, senest når prøverne udtages. Analy-
ser for PRRS-antistoffer (statusprøver) er ikke omfat-
tet af restriktioner og fradrag.

Uden den korrekte information kan Danish Crown 
blive nødt til at tilbagetrække et stort antal slag-
tekroppe fra vigtige eksportmarkeder. Sådanne 
tilbagetrækninger vil skade Danish Crowns image 
på eksportmarkederne og medfører betydelige om-
kostninger. 

3.2.7 
Dyrevelfærd

Andelsejeren skal sikre, at alle dyr, som leveres til 
Danish Crown, bliver behandlet forsvarligt, og at de-
res grundlæggende behov er opfyldt. 

Dyrevelfærd skal tage udgangspunkt i de anbefa-
lede Fem Friheder, udviklet af Farm Animal Welfare 
Council:

• Frihed for tørst, sult og fejlernæring
• Frihed for frygt og lidelser
• Frihed for ubehag
• Frihed for smerte, skader og sygdom
• Frihed for undertrykkelse af normal adfærd
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Dyrevelfærd er et begreb, der ikke er koblet til noget 
objektivt kvalitetskriterium, men Danish Crown er 
opmærksom på, at dyrevelfærd spiller en stadig stør-
re rolle, hvilket også afspejler sig i de regler, Danish 
Crown har indarbejdet i sin Code of Practice.

Danish Crown ønsker, at dansk griseproduktion 
skal være dyrevelfærdsmæssig forsvarlig, og Danish 
Crown har derfor suppleret den danske lovgivning 
på områder, hvor en nærmere præcisering er  
ønskelig. 

Endvidere producerer Danish Crown en række vel-
færdsgrise inden for rammerne af myndighedernes 
hjertemærkeordning indenfor dyrevelfærd.

Naturligt lys i alle stalde
Danish Crown anbefaler, at alle grisestalde skal have 
naturligt lys. Ved nybyggeri er det derfor et ønske, at 
nye stalde skal bygges med vinduer.

Skader hos grise og søer
I besætningen kan der opstå situationer, som med-
fører reduceret dyrevelfærd. Derfor er det af stor be-
tydning, at den enkelte andelsejer omgående reage-
rer på ændringer i dyrenes sundhedsstatus. Syge og 
tilskadekomne dyr skal straks behandles og placeres 
i aflastningssti eller sygesti. Skønnes det nødvendigt, 
foretages en aflivning så hurtigt og skånsomt som 
muligt.

Hvis der på slagteriet registreres mange bemærknin-
ger for eks. halebid, brok, fyldte maver eller bemærk-
ninger i øvrigt, kan Danish Crown rette henvendelse 
til den pågældende andelsejer, og vil om nødvendigt 
stille krav om udarbejdelse af handlingsplan og 
kompenserende handling.

Klovbeskæring
Korrekt klovpleje har stor betydning for dyrets vel-
færd. Såfremt søer og orner ikke ad naturlig vej kan 
få et passende slid på klovene, skal der løbende fore-
tages en kompenserende klovbeskæring. 

3.2.8 
Bortskaffelse af døde dyr

Døde dyr skal afhentes af en godkendt forarbejd-
ningsvirksomhed, f.eks. Daka Denmark A/S. Alterna-
tiv bortskaffelse er ikke tilladt.

Døde dyr skal tilmeldes afhentning hurtigst muligt, 
senest 24 timer efter at dyrene er døde. Efterføl-
gende lægges dyrene til afhentning på en diskret 
placeret, skyggefuld afhentningsplads. Dyrene skal 
overdækkes med kadaverkappe (med anvendeligt 
løftebeslag til kran) som beskyttelse mod ådsel-
ædende dyr. 

Afhentningsplads
Afhentningspladsen placeres i passende afstand fra 
staldområdet, offentlig vej og folde med græssende 
dyr. Der skal være god plads til at arbejde med kran, 
gerne 5 m x 10 m og minimum 5 m frihøjde. Ad-
gangsvejen skal være plan og kørefast for lastbiler op 
til 40 ton. Der skal være vendeplads eller mulighed 
for at fortsætte i kørselsretningen uden at genere 
trafikken. Afhentningspladsen indrettes med plant, 
drænet og fast underlag. For eksempel fikserede 
betonspalter. Spalterne placeres, så spalteåbningerne 
løber parallelt med lastbilen i læsseposition. Dyrene 
lægges på tværs af spalteåbningerne, vinkelret på 
lastbilen. Til pattegrise og smågrise skal der anven-
des smågrisecontainere. Containerne må ikke fyldes 
mere end lågene til hver en tid kan lukkes og holdes 
lukket. Det anbefales desuden, at man anvender kø-
lere til containerne. Smågrisecontainere placeres på 
jævnt, fast underlag med god indbyrdes afstand på 
30 cm hele vejen rundt.

Råd eller vejledning omkring håndtering og opbeva-
ring af døde dyr, fås ved at kontakte Daka Denmark 
A/S på 79284047 eller se udvalget af PigUp&Ko pro-
dukter på hjemmesiden, secanim.dk eller på SEGES’ 
hjemmeside.

Andelsejeren 
skal sikre at alle 
grise leveret til 
Danish Crown 
har levet efter 
de Fem Friheder 
udviklet af Farm 
Animal Welfare 
Council. Derfor 
har Danish 
Crown supple-
ret den danske 
lovgivning 
med yderligere 
præciseringer til 
dyrevelfærd. 11
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D anish Crown prioriterer kød- og spækkva-
litet højt, fordi det er forudsætningen for, 
at forbrugerne får den ønskede positive 

oplevelse ved at spise grisekød fra Danish Crown, 
og at forædlingsvirksomheder har optimale mu-
ligheder for at fremstille højkvalitetsprodukter på 
basis af vores råvarer.

Halothangenet og RN-genet påvirker kødkvaliteten 
i negativ retning. Avlsdyr med disse egenskaber 
anvendes ikke i Danmark. Spækkvaliteten påvirkes 
af den fedtkilde, der anvendes i foderet og jo flere 
umættede fedtsyrer, der findes i foderet, jo blødere 
bliver spækket, hvilket ikke er ønskeligt.

Der føres løben-
de kontrol med 
danske foder-
stofleverandører 
og importerede 
fodermidler, så 
grisenes sund-
hed sikres. Det 
er med til at 
holde grisenes 
spæk- og kød-
kvalitet på et 
højt niveau. 

3.3.1 
Krav til anvendt foder

Danmark har en restriktiv foderstoflovgivning, der 
forvaltes af Fødevarestyrelsen. Der føres løbende 
kontrol med alt foder fra danske foderstofleveran-
dører, ligesom der udføres kontrol med importerede 
fodermidler for at sikre, at der kun benyttes sunde 
fodermidler, og at foderet ikke har skadeligt indhold 
i form af biologisk, kemisk eller fysisk forurening. 
Såfremt andelsejeren anvender produkter med 
indhold af spagnum, er det nødvendigt at sikre, at 
dette spagnum er varmebehandlet. Importeres der 
hø, wrap, halm eller lignende, må dette kun ske fra 
lande placeret i lavrisikoområder.

Alle branchebeslutninger, nuværende som fremtidige, 
vedrørende foder, mineraler og tilsætningsstoffer skal 
opfyldes af Danish Crowns andelsejere og vil fremgå 
af svineproduktion.dk under emnerne: ”Foder – Rå-
varer - Maksimalt indhold af råvarer” og ”Love, regler 
og standarder - Foderlovgivning”. Til visse specialgri-
seproduktioner kan der i øvrigt stilles særlige krav til 
anvendelse af visse råvarer og foderemner. Kravene vil 
fremgå af specialgrisekontrakt eller -standard.

3.3 Kød- og spækkvalitet
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Produkter af animalsk oprindelse
Det er forbudt at opbevare og anvende produkter i 
griseproduktionen, som indeholder kød- og benmel. 
Det er ligeledes forbudt at fodre grise med køkkenaf-
fald af animalsk oprindelse. Danish Crown accepterer 
ikke, at der til grise over 40 kg anvendes foder, der 
indeholder fiskemel, fiskeolie eller fiskeensilage. I fo-
deret til søer, smågrise og slagtegrise stilles en række 
krav til maksimal iblanding af visse råvarer.

Vækstfremmere
I EU og dermed også Danmark er det forbudt at 
bruge antibiotiske vækstfremmere i produktionen 
af grise. Alle danske grise har siden år 2000 været fri 
for antibiotiske vækstfremmere.

Foderhygiejne 
Foderhygiejne er vigtig for grisenes helbred og pro-
duktivitet. Andelsejeren skal derfor sikre at foder-
rum og fodersiloer holdes rene. Kontrol med foder-
hygiejne udføres af Naturerhvervsstyrelsen.

Registrering
Besætninger skal registreres efter reglerne om GMP 
eller reglerne om HACCP, jf. EU´s Forordning om 
foderhygiejne.

Fodertilsætningsstoffer
Fodertilsætningsstoffer må anvendes, hvis:

• De er godkendt
•  De bruges i overensstemmelse med  

HACCP-registreringen
• De er mærket korrekt

Fri for skadelige stoffer
Det er vigtigt, at alle leverede dyr er fri for skadelige 
stoffer af enhver art. Ved fodring af dyrene skal der 
derfor anvendes egnet og rent foder uden skadeligt 
indhold af sprøjtemidler eller kemikalier. Andelsejer-
ne skal derfor være opmærksomme på ethvert frem-
medstof, som benyttes i staldmiljøet, så det sikres, at 
dyrene ikke udsættes herfor.

Bæredygtigt foder
Danish Crown stiller så vidt muligt krav om brug af 

bæredygtigt foder f.eks. afskovningsfri soja og har 
valgt at udfase palmeolie og restprodukter herfra i 
grisenes foder. Kravene opdateres løbende på Danish 
Crowns hjemmeside. 

3.3.2 
Halothangenet  

og RN-genet

Slagtegrise leveret til Danish Crown må ikke være 
bærere af hverken halothangenet eller RN-genet.

For at sikre  
op timal kvalitet 
af kødet, må 
slagte grise leve-
ret til Danish 
Crown ikke 
være bærere af 
hver halo than-
genet eller  
RN-genet 13
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A ndelsejeren skal støtte og respektere 
menneskerettighederne, og sikre at de 
ikke medvirker til krænkelser af disse. 

3.4.1 
Frihed til at vælge  

beskæftigelse

Andelsejeren skal sikre, at der ikke benyttes eller 
involveres tvungen, slaverilignende eller ufrivillig be-
skæftigelse. Andelsejeren må ikke kræve, at ansatte 
afleverer depositum eller originale ID-papirer, og alle 
medarbejdere skal kunne forlade andelsejeren efter 
et rimeligt varsel. 

3.4.2 
Foreningsfrihed

Alle ansatte skal uden undtagelse have ret til at ind-
melde sig i en fagforening efter eget valg. 

3.4.3 
Sundhed og sikkerhed

Andelsejeren skal sørge for et sikkert og hygiejnisk 
arbejdsmiljø. Der skal iværksættes passende foran-
staltninger for at forhindre ulykker og sundhedsska-
der, som opstår på grund af, i forbindelse med eller 
forekommer i arbejdsprocessen. Det skal ske ved 
at minimere årsagerne til de risici, der er forbundet 
med arbejdsmiljøet, så vidt det er praktisk muligt. 

En sådan indsats omfatter udførelse af en risiko-
vurdering af arbejdssikkerhed- og sundhed, samt 

tilbud om regelmæssig og dokumenteret træning til 
alle relevante ansatte. Tilstrækkeligt lys, ventilation 
og brandsikkerhed er en del af et sikkert og sundt 
arbejdsmiljø, og personligt beskyttelsesudstyr skal 
stilles til rådighed gratis. 

Adgang til rene toiletfaciliteter og drikkevand skal 
også sikres.

3.4.3 
Indkvartering

Hvis der som en del af ansættelsesforholdet stilles 
lang- eller korttidsindkvartering til rådighed, skal an-
delsejeren sikre, at sundheds- og sikkerhedsforhold, 
juridiske forhold og arbejdstagerrettigheder er retfær-
dige, anstændige og overholder al gældende lovgivning. 

3.4.4 
Børnearbejde og  

ungarbejdere 

De ansattes minimumsalder bør ikke være under 
den almindelige alder for gennemført obligatorisk 
skolegang, og generelt ikke under 15 år for standard-
arbejde, medmindre andet er fastsat ved lovgivning. 
For skolebørn mellem 13-14 år, gælder, at deres ar-
bejdstid ikke bør overstige 12 timer på skoledage og 
35 timer i uger, hvor der er skolefri.

Ungarbejdere, som er defineret som værende over 
minimumsalderen men under 18 år, bør ikke udføre 
natarbejde eller arbejde under farlige forhold 

3.4 Arbejdstagerrettigheder
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3.4.5 
Løn, goder, arbejdstid  

og overtid
Andelsejeren skal sikre, at løn og goder, der udbeta-
les for en almindelig arbejdsuge, som minimum skal 
overholde nationale retningslinjer. 

Alle ansatte skal have en ansættelseskontrakt før 
ansættelsen. Den skal være udformet i et forståeligt 
sprog, hvor arbejdsbetingelser og lønvilkår klart be-
skrives. For hver udbetalingsperiode skal de ansatte 
modtage en fuldt forståelig lønseddel. Ansættel-

seskontrakten skal underskrives af den ansatte og 
andelsejeren. 

Andelsejeren skal sikre at arbejdstider overholder 
lovgivningen. 

Arbejdstider, udover overtid, skal defineres i ansæt-
telseskontrakten og må i reglen ikke overstige 48 
timer om ugen. 

Ansatte bør have mindst en fridag i enhver sammen-
hængende syv-dages periode eller to fridage i hver 
14-dages periode. 

3.4.6 
Diskriminationsforbuddet 

 og ligebehandling
Andelsejeren skal sikre, at der ikke udøves diskrimina-
tion i forbindelse med rekruttering, aflønning, adgang 
til uddannelse, forfremmelse, afskedigelse eller pen-
sionering på grund af den ansattes race, nationalitet, 
religion, alder, handicap, køn, civilstatus, seksuel orien-
tering, foreningsmedlemskab eller politisk holdning. 

Andelsejeren skal behandle deres ansatte retfærdigt, 
værdigt og respektfuldt. Fysiske overgreb eller straffe, 

trusler om fysiske overgreb, seksuel eller anden chi-
kane og verbale overgreb, eller andre former for intimi-
dering skal være forbudt. 

3.4.7 
Regelmæssig beskæftigelse

Andelsejeren anmodes om kun at benytteformidlere 
af arbejdskraft, som lever op til kravene i Danish 
Crowns Code of Practice. Dette gælder for rekrutte-
ring og ledelse af alle typer arbejdskraft, uanset per-
sonernes status som migrantarbejder, kontraktansat, 
bureauformidlet, midlertidigt ansat eller løsarbejder.
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D anish Crowns grise- og so-andelsejere 
er blandt de mest ressourceeffektive til 
at producere grise, hvilket stiller os i en 

stærk udgangsposition.  
 
Denne position skal vi udnytte og bygge videre 
på, ved at blive ved med at opstille nye mål for os 

selv og arbejde på nye metoder som kan optimere 
produktionen – med stadig større hensyn til bære-
dygtigheden. 

I forlængelse af branchens DANAK akkrediterede 
Danish Ordning, som alle andelsejere er omfattet af, 
har Danish Crown indført en bæredygtighedscer-

Danish Crown  
har som mål at  
reducere sin 
klima  belastning i 
hele værdikæden 
med 50 pct. i 
2030, og visio-
nen er en klima-
neutral produkti-
on i 2050.

3.5 Bæredygtighed

tificering, Klimavejen, der skal synliggøre de mål, 
der sættes og de opnåede mål, indenfor områderne 
miljø, klima, dyrevelfærd og antibiotikaforbrug.

Det overordnede mål er at reducere klimabelastnin-
gen i hele kæden fra jord til bord med 50% inden 
2030 og klimaneutral produktion i 2050.

16
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3.5.1 
Mål og forbedringer

I forbindelse med certificering og auditering af 
Klimavejen er der fokus på basis registreringer. Den 
enkelte andelsejer opstiller selv 3-årige mål for for-
bedringer indenfor følgende områder:

Staldsystem
Ved staldsystem spørges til blandt andet gulvtyper. 
Andelen af fast gulv / spalter har indflydelse på for-
dampningen fra stalden.

Fodereffektivitet
Foderudnyttelsen har ligeledes indflydelse på klima-
siden. Ved at forbedre foderudnyttelsen reduceres 
klimabelastningen og produktionsøkonomien for-
bedres.

Miljøteknologi
Luftrensning, forsuring med mere har selvsagt ind-
flydelse på fordampningen fra stalden og herved 
klimagasserne.

Gødningshåndtering
Ved hyppig udslusning af gyllen reduceres fordamp-
ningen. Ganske simpelt fordi gyllen flyttes fra stald-
temperatur til en lavere temperatur i lagertanken. 
Sendes gyllen til biogas opnås en yderligere reduk-
tion i klimagasser.

Energiforbrug
Ved udskiftning af lyskilder, ventilatorer med mere 
vælges typisk nyere og mere energivenlig teknologi. 
Dette bidrager også positivt på klimaregnskabet.

Dyrevelfærd
Dødeligheden er den mest målbare parameter inden 
for dyrevelfærd, og tallet findes let fra enten manual 
opgørelse i stalden eller via E-kontrollen.

Sundhed
Antibiotikaforbrug. Tal for besætningens antibiotika-
forbrug opgøres ved hjælp af VETSTAT. Målet er at do-
kumentere et ansvarligt forbrug og udviklingen heraf.

Socialt ansvar
APV, ansættelseskontrakter m.m. Socialt ansvarlig-
hed er også en del af FN bæredygtighedsmålsætnin-
ger og indgår eksempelvis også i fairtrade-mærket. 
Det vi opfatter som en naturlighed er ikke nødven-
digvis nok for alle vores kunder og derfor er det 
inkluderet som en del af certificeringen.

3.5.2 
Dokumentation

Til dokumentation for ovenstående anvendes besæt-
ningens E-kontrol, gødningsregnskab, VETSTAT og 
lignende.

Såfremt andelsejeren ikke opfylder de fastlagte mål, 
pålægges denne at udarbejde en kortfattet begrun-
delse for afvigelsen samt en handlingsplan for opfyl-
delse af målene.

Når man, som andelsejer af Danish Crown, fremad-
rettet træffer beslutninger om ændringer på ejen-
dommen bør bæredygtighed indgå i beslutningspro-
cessen på lige fod med økonomi og produktivitet. 

Du kan læse mere om Danish Crowns samlede  
strategi og aktiviteter inden for bæredygtighed på  
www.danishcrown.com 

Der er blandt 
andet på foder-
området, at der 
kan findes store 
besparelser på 
klimaaftrykket. 17
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D en nye viden kan både Danish Crown og 
andelsejerne anvende i deres arbejde for 
stadige forbedringer inden for blandt  

andet produktion, dyrevelfærd og rationalisering af 
bedriften. For kunderne, forbrugerne og samfundet 
giver det basis for nye krav og ønsker til primær-
produktionen. 

Danish Crown har et medansvar for udviklingen in-
den for dansk griseproduktion. Derfor har vi i vores 
strategi slået fast, at Danish Crown vil gå foran i fast-
læggelse af nywe retningslinjer for dansk produk-
tion af grise og således være villige til at indarbejde 
relevante og vigtige kundeønsker og forbrugerkrav i 
Code of Practice.

Enhver ændring af Code of Practice, der ikke er 
lovbestemt eller baseret på bindende branchebeslut-
ninger, skal jævnfør selskabets vedtægter forelægges 
for repræsentantskabet og besluttes i bestyrelsen. 
Ændringen vil blive meddelt i Indsigt og på Danish 
Crowns hjemmeside, www.danishcrown.com.

Som begrundelse for at indarbejde nye krav i Code 
of Practice skal der indgå markedsmæssige og 
imagemæssige vurderinger, der viser værdien af æn-
dringen i form af markedsadgang eller fastholdelse 
af attraktive markeder, hvorigennem Danish Crowns 
position som førende fødevarekoncern kan bevares 
og gerne styrkes.

Code of Practice revideres efter skønnet behov, dog 
minimum hvert tredje år.

4 Tilføjelser af  
nye elementer

Ny viden inden for teknologi, 
fødevaresikkerhed og dyrevelfærd 

påvirker løbende vilkårene for 
dansk produktion af grise, 
og både Danish Crown og 

andelsejerne må hele tiden
forholde sig til de nye 

udfordringer, dette medfører. 
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5 Kontrol-
foranstaltninger

I afsnit 3 er der beskrevet en række krav, som 
Danish Crowns andelsejere skal overholde for at 
være berettiget til Danish Crowns basis-notering.

Konkrete krav eller ønsker, der er fremsat af Danish 
Crowns kunder, er således i mange tilfælde en forud-
sætning for, at Danish Crown opnår markedsadgang. 
I andre tilfælde kan de medvirke til at øge markeds-
andelen. Med andre ord er det konkurrenceparame-
tre, som er nødvendige for at sikre Danish Crown en 
attraktiv markedsposition.

En forudsætning for at Code of Practice kan bidrage 
positivt til Danish Crowns omdømme som virksom-
hed og til et styrket afsætningsgrundlag er, at alle 
andelsejere efterlever reglerne i Code of Practice, 
og at Danish Crown gennem et kontrolsystem kan 
dokumentere dette.

Den enkelte andelsejer har ved sin indmeldelse i Da-
nish Crown bekræftet at ville efterleve den til enhver 
tid gældende Code of Practice og er en del af Danish 

Formålet med kontrolforanstaltningerne er at sikre troværdig 
dokumentation af, at griseproduktionen hos Danish Crowns 
andelsejere foregår i overensstemmelse med Code of Practice.

Produktstandard og Danish Transportstandard med 
tilhørende bilag. 

Ved underskrivelse af Tiltrædelse af Code of Practice 
har leverandører til Danish Crown bekræftet at ville 
overholde samme regler og standarder som andels-
ejerne. Kontrol af forholdene i Code of Practice fore-
tages tilfældigt blandt Danish Crowns andelsejere. 
Kontrolbesøgene foretages af uvildige produktions-
konsulenter.

Danish Crown kan ud over disse stikprøvebesøg gen-
nemføre målrettede kontrolbesøg, såfremt Danish 
Crown bliver bekendt med eller får mistanke om 
manglende overholdelse af Code of Practice eller 
relevant lovgivning.

I forbindelse med kontrolbesøget udarbejdes en rap-
port, der i tilfælde af uregelmæssigheder giver anvis-
ning på, hvordan andelsejeren så hurtigt som muligt 
skal ændre adfærd for derved igen at kunne leve op 
til såvel lovgivningen som til Code of Practice. 19
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O vertrædelse af Code of Practice, Danish 
Produktstandard eller Danish Transport-
standard med tilhørende bilag eller over-

trædelse af dansk lovgivning, kan af bestyrelsen 
sanktioneres ved:

•  Skriftlig påtale eller advarsel med frist til at 
bringe forholdene i orden.

•  Iværksættelse af prøveudtagning, analyser, kon-
trolbesøg og lignende for andelsejerens regning.

•  Bod, der berigtiges ved reducering af notering i 
en periode, som er fastsat af bestyrelsen, dog 
minimum indtil det tidspunkt, hvor forholdene 
igen er bragt i orden

. 

Ved overtrædelser vil andelsejeren normalt først 
modtage en påtale eller advarsel. Ved gentagne over-
trædelser eller anden overtrædelse kan noteringen 
blive reduceret uden varsel.

Skriftlig påtale eller advarsel kan afgives administra-
tivt uden forelæggelse for bestyrelsen.

Bestyrelsen kan iværksætte sanktion ved berettiget 
mistanke om overtrædelse, såfremt der forudgående 
er foretaget en rimelig undersøgelse af forholdene.

Ovennævnte sanktionsmuligheder berører ikke Da-
nish Crowns muligheder for at sanktionere over for 

6 Sanktioner

Hvis andelsejeren har udvist fejl eller forsømmelse, og dette efter bestyrelsens vurdering udgør en overtrædelse af Code of Practice,
Danish Produktstandard og Danish Transportstandard med tilhørende bilag eller en overtrædelse af dansk lovgivning, 

kan sagen forelægges bestyrelsen for en vurdering af eventuelle sanktioner.

andelsejeren i henhold til Danish Crowns til enhver 
tid gældende vedtægter eller i øvrigt at rejse erstat-
ningskrav.

Noteringsreduktionen vil af bestyrelsen kunne diffe-
rentieres ud fra hensyn til overtrædelsens omfang 
og betydning.

Danish Crowns 
bestyrelse kan 
sanktionere 
leverandørerer, 
der ikke over-
holde reglerne 
for levering af 
grise og søer.
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K ravene går videre end dem, der er fastlagt i 
Danish Crown Regelsæt og i lovgivningen. 
Det være sig såvel etiske og dyrevelfærds-

mæssige krav som specifikke ønsker vedrørende op-
vækst, opstaldning, brug af antibiotika og fodring.

Derfor har Danish Crown differentieret produktio-
nen gennem aftaler med udvalgte andelsejere, og i 
Danish Crowns strategiplan indgår videreførelse af 
denne differentieringspolitik. En stigende del af Da-
nish Crowns produktion er baseret på specialgrise, 
der er tilpasset de forskellige krav fra såvel hjemme-
markedet som eksportmarkederne.

Alle specialgrise produceres på kontrakt, hvori de 
detaljerede krav til produktionen er specificeret. 
Grise produceret på kontrakt, afregnes i henhold til 
afregningsbetingelserne i kontrakten. Størrelsen af 
tillæg eller fradrag afhænger af de stillede krav samt 
af afsætningsmulighederne.

7.1 
Kontrol af specialgrise

 
En andelsejer kan efter aftale med Danish Crown 
blive leverandør af en specialgris. 

Specialgriseleverandører godkendes og auditeres lø-
bende af et godkendt 3. parts certificeringsorgan. 

På grundlag af observationerne på bedriften udar-
bejdes en godkendelsesrapport. Leves der ikke op til 
de kontraktmæssige krav, pålægges andelsejeren at 
ændre eller justere forholdene. Såfremt forholdene 
ikke ved et fornyet kontrolbesøg er bragt i orden, op-
hører kontrakten fra dette tidspunkt. I grove tilfælde 
kan det føre til omgående ophør af kontrakten.

Udover tredjepartsauditeringen er det et krav, at de 
enkelte kunder til enhver tid har mulighed for at 
kontrollere den pågældende specialproduktion.

Ud over de særlige bestemmelser er specialgriseleve-
randørerne underlagt bestemmelserne i den øvrige 
del af denne Code of Practice.

7 Danish Crowns  
specialgrise

Forbrugere og kunder stiller specifikke krav til det 
kød og de kødprodukter, de modtager.
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