
Friland Naturpleje bilag 1 DYREKØBSERKLÆRING – Kødkvæg 
 

Undertegnede sælger af dyr erklærer hermed på tro og love, at de dyr, der afgår fra min 
besætning til produktion af Friland Naturpleje opfylder de til enhver tid gældende krav, 
herunder: 
• Overholder kravene i bilag 3 Dyrevelfærdsmærkets krav til kvægbesætninger, der 
producerer kød i konceptet Friland Naturpleje. 
•At der løbende føres egenkontrol med kravene  
•Dyrene skal være under 10 mdr. gammel 
•Sælger videre giver logbog/oplysninger om dyrenes græsningsperiode, så det ved 
auditeringen kan fremlægges. 
• OBS dyr købt efter 01/01-2022 skal der være dyrekøbserklæringer 
•At sælger hermed tilmelder sig Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærkeordning niveau 2 
for kvægproducenter, der producerer kød. Sælger giver accept af, at tilmeldingen 
videresendes til Fødevarestyrelsen.  
•Sælgers navn mv. fra denne erklæring må oplyses til den uvildige kontrolinstans. 
Sælger forpligter sig med denne erklæring til at gøre køber skriftlig opmærksom på ændring til dårligere 
salmonella-status, straks! 
Sælger forpligter sig ligeledes til at tilmelde sig certificering ved Baltic Control. Dette kan sælger gøre på 
hjemmesiden www.bccertification.dk  Hvis sælger ikke har tilmeldt sig certificering ved Baltic Control inden 
10 dage fra underskrift på nærværende erklæring, betragtes nærværende erklæring som en fuldmagt til 
Danish Crown, som bemyndiger Danish Crown til at udfylde og tilmelde sælger til certificering hos Baltic 
Control for så vidt angår certificering under Friland Naturpleje inklusiv Fødevarestyrelsens niveau 2 og 
Klimakalven.   Undertegnede er indstillet på at modtage besøg af uvildig kontrolinstans (Baltic Control 
Certification) med henblik på kontrol af forholdene nævnt i denne erklæring, og giver samtidig samtykke til 
kontrolinstansens videregivelse af enhver oplysning i den forbindelse til køber/købende Friland Naturpleje 
producent og til Danish Crown.  
Sælger er økolog (sæt kryds) ___    Autorisationsnummer_____________ 
Sælger er allerede tilmeldt Fødevarestyrelsens dyrevelfærdsmærkeordning niveau 2 eller 
højere  
 
______________  ________________________________________ 
Dato    Underskrift, sælger 
 

Sælger udfyld tydeligt navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel):  
 
Navn:                                                                          .  
 
Adresse:                                                                     . 
 
CVR.nr:                                                                       .  
  
Mail:                                                                           . 

Telefonnummer:                                                      . 


