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Undertegnede sælger af småkalve erklærer hermed på tro og love, at de kalve, der afgår fra min
besætning til produktion af Dansk Kalv opfylder de til enhver tid gældende krav:
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

er danskfødte og født i sælgers / egen besætning, hvor der ikke aflives kalve (gældende fra 1.1.2020), med
mindre det sker af hensyn til sygdoms-og dyrevelfærdsproblemer.
At ko og kalv ikke må adskilles i de første 12 timer efter kælvning for sikre råmælk
At kalven skal i de første ti uger af dens levetid have tildelt mælk eller mælkeerstatning i en mængde svarende
til dens fysiologiske behov mindst 2 gange dagligt. Nedtrapning af mælkefodring i den sidste del af
mælkefodringsperioden er tilladt.
At der for besætningen er udarbejdet en handlingsplan der sikrer lav dødelighed og at denne handlingsplan
opdateres halvårligt og bliver løbende fulgt op med tiltag.
leveres til ”købers” besætning yngre end 3 måneder, men mindst 7 dage gamle. Dog skal navlen være
fuldstændig afhelet og der skal være groet hud hen over, altså må der ikke være nogen skorpedannelse, hvor
navlen har siddet. Såfremt kalven er transporteret mere end 100 km skal den være mindst 10 dage gammel.
Såfremt ejeren har flere ejendomme vil det være muligt at opdrætte dem på flere ejendomme, hvor ovennævnte
ting skal overholdes.
Har uafbrudt gået i velstrøede bokse, som opfylder de til enhver tid gældende arealkrav.
At kalve, født efter 31.12.2020, skal opstaldes mindst to og to, fra de er 7 dage gamle.
har uafbrudt været opstaldet i velstrøede og korrekt dimensionerede bokse, hvor enkeltbokse og ved parvis
opstaldning har en størrelse på mindst 1,2 m2 pr kalv på op til 60 kg og mindst 1,4 m 2 pr kalv over 60 kg og
fællesbokse (3 dyr eller flere) har en størrelse på mindst 1,5 m2 pr. kalv op til 60 kg, mindst 1,8 m2 pr. kalv på
60-100 kg og 2,2 m2 pr. kalv over 100 kg At kalve, der er ældre end to uger, skal have adgang til grovfoder af
god kvalitet i min. 20 timer i døgnet.
Der føres løbende egenkontrol med ovenstående punkter
Sælger tilmelder sig hermed Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærkeordning niveau 2 for
kvægproducenter, der producerer kød. Tilmeldingen gælder alene for småkalve, som går til Dansk Kalv
konceptet. Sælger giver accept af, at tilmeldingen videresendes til Fødevarestyrelsen.

