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Regler for Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning
(Krav til certificering, auditering og egenkontrol)
Indledning
Dette dokument fastlægger regler for produktion og mærkning af svinekød, kyllingekød, hønseæg,
mælk, mejeriprodukter samt is fremstillet på basis af mælk, forarbejdede kødprodukter og tilberedt
kød, som markedsføres under Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning, samt regler for
egenkontrol i de af ordningen omfattede besætninger og virksomheder.
Primærproducenter
Besætninger, som skal være omfattet af niveau 1 eller 2 i Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning, skal udover de dyrevelfærdsmæssige krav fastsat i den til enhver tid gældende lovgivning
til enhver tid opfylde de i bilag fastsatte dyrevelfærdsmæssige krav.
Primærproducenter, som vil have deres besætning omfattet af dyrevelfærdsmærkningsordningen,
skal ud over at opfylde kravene i bilag, etablere et egenkontrolprogram og gennemføre egenkontrol
for at sikre, at de dyrevelfærdsmæssige krav i ordningen opfyldes. Som led i egenkontrollen skal
eventuelle afvigelser og de dertil knyttede korrigerende handlinger dokumenteres skriftligt.
Ved egenkontrol i besætninger under den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning forstås et system, som den ansvarlige for besætningen anvender til løbende at sikre, at de dyrevelfærdsmæssige krav opfyldes.
Ved egenkontrolprogram forstås en skriftlig beskrivelse af besætningens egenkontrol og af, hvordan egenkontrollens gennemførelse dokumenteres.
Primærproducenterne skal endvidere have aftale med et certificeringsorgan, som er akkrediteret i
henhold til EN 17065. I Danmark skal Baltic Control Ltd. Aarhus benyttes som certificeringsorgan.
Udenlandske primærproducenter kan benytte andet akkrediteret certificeringsorgan. Den endelige
beslutning om certificering foretages i disse tilfælde af Baltic Control Ltd., Aarhus på baggrund af
den indsendte kontrolrapport.
Besætningen med dertil knyttet egenkontrolprogram og egenkontrol auditeres mindst én gang om
året. Resultaterne af egenkontrollen og auditeringen skal opbevares i mindst 2 år og skal til
enhver tid være tilgængelig for myndigheder og for Coop.
Udgifter til certificering og auditering afholdes af primærproducenten.
Primærproducenter, som opfylder de fastsatte krav, må påbegynde levering til slagteri / mejeri /
ægpakkeri, når Baltic Control Ltd., Aarhus har certificeret besætningen til at producere under den
frivillige velfærdsmærkeordning.
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Når Baltic Control Ltd. Aarhus har certificeret besætningen til at producere under den frivillige
dyrevelfærdsmærkningsordning, bliver besætningen tilføjet et registre over certificerede besætninger med angivelse af besætningsejerens navn og adresse samt besætningens CHR nr.
og angivelse af på hvilket niveau, besætningen er certificeret.
Observerer certificeringsorganet forhold, som giver grund til at antage, at der er sket overtrædelse
af den frivillige velfærdsmærkeordning, skal certificeringsorganet uden unødigt ophold informere
Coop om dette, med mindre der er tale om en mindre væsentlig overtrædelse, som den ansvarlige
primærproducent retter op på inden for højst 14 dage.
Mulighed for undtagelse for certificering af økologiske dyrehold
Økologiske besætninger anses for at overholde kravene til at producere til niveau 3 i den frivillige
dyrevelfærdsmærkningsordning.

Mulighed for undtagelse i forbindelse med certificering af besætninger med frilandsæg
Besætninger med produktion af frilandsæg (jfr. handelsnormer for æg) anses for at overholde kravene til at producere til niveau 2 i den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning. Producenten kan
tilmelde sig ved at indsende tilmeldingsblanket samt tro og love erklæring til Baltic Control Ltd.
Tro og love erklæringen forpligter besætningsejeren til at gennemføre dokumenteret egenkontrol
samt til at orientere Baltic Control Ltd. Arhus – samt Coop - såfremt de på baggrund af myndighedskontrol sanktioneres for manglende overholdelse af de velfærdsmæssige betingelser i for
høns der lægge frilandsæg. I givet fald mistes også certificeringen til at producere til niveau 2 i den
frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.
Besætningen skal inden for 3 måneder fra tilmelding have gennemført auditering og certificering
fra Baltic Control Ltd. Aarhus.
Udgifter til certificering og auditering afholdes af primærproducenten.
Mulighed for undtagelse i forbindelse med certificering af fritgående kyllinger
Besætninger med produktion af fritgående kyllinger (jfr. handelsnormer for fjerkræ) anses for at
overholde kravene til at producere til niveau 2 i den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning. Producenten kan tilmelde sig ved at indsende tilmeldingsblanket samt tro og love erklæring til Baltic
Control Ltd.
Tro og love erklæringen forpligter besætningsejeren til at gennemføre dokumenteret egenkontrol
samt til at orientere Baltic Control Ltd. Arhus – samt Coop - såfremt de på baggrund af myndighedskontrol sanktioneres for manglende overholdelse af de velfærdsmæssige betingelser i for fritgående kyllinger. I givet fald mistes også certificeringen til at producere til niveau 2 i den frivillige
dyrevelfærdsmærkningsordning.
Besætningen skal inden for 3 måneder fra tilmelding have gennemført auditering og certificering
fra Baltic Control Ltd. Aarhus.
Udgifter til certificering og auditering afholdes af primærproducenten.
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Mulighed for undtagelse i forbindelse med registrering af besætninger med frilandsgris,
som er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse
Besætninger med produktion af frilandsgris med certificering under ordningen ”anbefalet af dyrenes beskyttelse” anses for at overholde kravene til at producere til niveau 2 i den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning. Producenten kan tilmelde sig ved at indsende tilmeldingsblanket samt tro
og love erklæring til Baltic Control Ltd. Aarhus og bliver derefter registreret som niveau 2 besætning undtaget for certificering.
Tro og love erklæringen forpligter besætningsejeren til at gennemføre dokumenteret egenkontrol
samt til at orientere Baltic Control Ltd. Arhus – samt Coop - såfremt de på baggrund af kontrol mister certificering af ”anbefalet af dyrenes beskyttelse” mistes også certificeringen til at producere til
niveau 2 i den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.

Slagterier, mejerier og ægpakkerier
Slagterier, mejerier og ægpakkerier som vil slagte/tappe/pakke samt markedsføre svinekød, kylling, hønseæg og mælk under den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning på niveau 1 og 2, skal
forinden certificeres til denne aktivitet af Baltic Control Ltd. Aarhus.
Virksomheder tilmeldt ordningen skal som led i egenkontrollen have skriftlige procedurer, som
sikrer:
1) at der inden for den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning kun modtages dyr til slagtning /
mælk / æg fra besætninger, som er certificeret til ordningen,
2) at der er adskillelse og sporbarhed for dyr, kød, mælk, æg omfattet af ordningen,
3) at transporttiden for slagtedyr på maksimalt 8 timer er overholdt
Dokumentation for egenkontrollen, herunder sporbarhed, skal opbevares i mindst 2 år.
Bliver en virksomhed opmærksom på forhold, som giver grund til at antage, at den frivillige
dyrevelfærdsmærkningsordning ikke bliver overholdt, skal virksomheden uden unødigt ophold informere Baltic Control Ltd. Aarhus herom.
Såfremt virksomheden har 3. parts certificeret kvalitetsstyring, skal ovennævnte procedurer indgå i
certificeringsorganets kontrol. Og certifikat samt seneste kontrol rapport skal sendes til Baltic
Control Ltd. Aarhus på cert@balticcontrol.com inden for 3 måneder.
Såfremt virksomheden ikke har 3. parts certificeret kvalitetsstyring, skal virksomheden inden for 3
måneder fra opstart have gennemført auditering og certificering fra Baltic Control Ltd. Aarhus.
Udgifter til certificering og auditering afholdes af virksomheden.
Såfremt økologicertificerede virksomheder ønskes tilmeldt ordningen for niveau 3 skal virksomhederne indsende tilmeldingsblanket, økologicertifikat samt seneste økologikontrolrapport samt tro og
love erklæring til Baltic Control Ltd. Aarhus til Baltic Control Ltd. Aarhus på cert@balticcontrol.com
og bliver derefter registreret som niveau 3 besætning undtaget for certificering.
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Tro og love erklæringen forpligter virksomheden til at gennemføre dokumenteret egenkontrol og
herunder kontrol af transporttid for slagtedyr samt til at orientere Baltic Control Ltd. Arhus – samt
Coop - såfremt de på baggrund af myndighedskontrol mister økologistatus. I givet fald mistes også
certificeringen til at producere til niveau 3 i den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning.
Mejerier, der tilvirker forarbejdede mejeriprodukter og ismejerier og virksomheder, der forarbejder kød
Krav til virksomheder, der tilvirker forarbejdede mejeriprodukter samt is fremstillet på basis af
mælk, der er certificeret efter Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning, er beskrevet i særskilt bilag.
Krav til virksomheder, der tilvirker forarbejdede kødprodukter og tilberedt kød fremstillet på basis af
kød, der er certificeret efter Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning, er beskrevet i særskilt
bilag.
Øvrige virksomheder
Detailvirksomheder, der vil forhandle mælk og æg samt forhandle, forarbejde, emballere kød og
kødprodukter omfattet af ordningen skal som led i egenkontrollen have skriftlige procedurer og
dokumenteret egenkontrol, som sikrer:
1) at der inden for den frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning kun modtages kød / mælk / æg og
forarbejdede produkter fra virksomheder, som er certificeret til ordningen,
2) at der er adskillelse og sporbarhed for uemballeret kød omfattet af ordningen.

Mærkning og markedsføring
Primærproducenter, slagterier og virksomheder, der er certificeret i henhold til dyrevelfærdsmærkningsordningen, må benytte ved mærkning og markedsføring det logo, som Coop stiller til rådighed
for ordningen. Logoet med dertil knyttede betegnelser og angivelser må alene anvendes på de af
Coop fastsatte vilkår og betingelser.
Logo, med dertil knyttede betegnelser og angivelser samt de af Coop fastsatte vilkår og betingelser
(kriterier både de overordnede og for de enkelte fødevaregrupper) for anvendelsen vil være tilgængelig på WWW.coop.dk/dyrevelfærdshjertet
Det er ikke tilladt, at anvende det nævnte logo med dertil knyttede betegnelser og angivelser på
produkter, der ikke opfylder de fastsatte krav.

Ophør med og udelukkelse fra ordningen
Primærproducenter, slagterier eller virksomheder som ikke længere ønsker at være tilmeldt
velfærdsmærkeordningen, skal meddele dette skriftligt til Baltic Control Ltd. Aarhus samt til det
slagteri/mejeri/ægpakkeri, som der hidtil har været leveret til.
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Baltic Control Ltd. kan fratage certificering fra besætninger og virksomheder, der ikke overholder
betingelserne for velfærdsmærkningsordningen. I disse tilfælde slettes besætningen / virksomheden fra registret, og besætningen / virksomheden påbydes at orientere aftagere, som hidtil har
modtaget dyr, kød, mælk eller æg, som har været omfattet af ordningen, skriftligt.

Overordnede kriterier, Dyrevelfærdshjerte
Det Gode Staldliv

Kriterierne for Det Gode Staldliv betyder at dyrene tilbydes levevilkår, der adskiller sig markant
fra standard indendørsproduktion:




Alle dyr tilbydes god plads
Alle dyr tilbydes løsdrift hele livet
Alle dyr tilbydes grovfoder/halm i størstedelen af deres liv
Det Gode Udeliv

Kriterierne for Det Gode Staldliv betyder at dyrene tilbydes levevilkår, der adskiller sig markant
fra standard indendørsproduktion:








Dyrene er på græs om sommeren og/eller har udearealer
For svin svarer kriterierne til reglerne for Frilandsgris
For kalve-og oksekød svarer kriterierne til Friland - Kødkvæg
For mælk tilbydes dyrene samme staldforhold som i Det Gode Staldliv
For æg svarer kriterierne til reglerne for Fritgående høns
For kyllinger svarer kriterierne som minimum til reglerne for fritgående slagtefjerkræ
For and svarer kriterierne som minimum til reglerne for fritgående slagtefjerkræ
Det Økologiske Liv
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Kriterierne for Det Økologisk Liv betyder at de økologiske husdyr tilbydes levevilkår der på en
række områder adskiller sig fra Det Gode Udeliv. Kriterierne svarer til EU’s minimumskrav til
økologisk produktion.





Dyrene er på græs og/eller har udearealer med mindst lige så gode forhold som i Det Gode
Udeliv
Dyrene har god plads i stalden og typisk mere plads end i Det Gode Udeliv
Grise og kalve fravænnes senere og kyllinger slagtes senere end i Det Gode Udeliv
Der er regler for medicinering som stimulerer til at forebygge sygdomme og til at bruge antibiotika med omtanke
Det Ekstra Gode Liv

Der vil til stadighed være pionerer, der ønsker at producere produkter på en speciel måde
(særligt ekstensiv, særlige racer, særlig fodring etc.), hvor produktionskonce ptet har en eller
flere markante fordele for dyrevelfærden. Frem for at kræve at disse produktioner lever op til
en række standardkriterier er der i stedet opsat en standardprocedure for vurdering af kandid ater til Det Ekstra Gode Liv.






Der udfyldes et skema som er tilpasset produktionen (svin, mælk kylling, æg etc.) og som
beskriver dyrevelfærden for kandidaten.
Skemaet dækker alle de hovedtemaer indenfor dyrevelfærd som også er dækket af kriterierne i
Niveau 1, 2 og 3.
AU etablerer et panel af 2-4 uvildige eksperter, som dækker faglig viden om dyrevelfærd i den
pågældende produktion.
Hvert panelmedlem gives fyldig information om den pågældende produktionskoncept og
relevant viden i forhold til at kunne vurdere af dyrevelfærden.
Hvert panelmedlem gives endvidere information om kriterierne for Det Gode Staldliv og Det
Økologiske Liv for den samme dyregruppe. Panelmedlemmerne bliver bedt om at score kand idaten på en skala fra 0-3 for hvert af de fire dyrevelfærdstemaer: mulighed for artspecifik naturlig adfærd, god sundhed, god fodring og god bevægelse. Panelmedlemmerne bliver derefter
bedt om at give og motivere deres samlede vurdering af om dyrevelfærden er dårligere, ligeså
god eller bedre end:
- Dyrevelfærden i Det Økologiske Liv, der samtidig lever op til de danske brancheregler for
økologisk produktion for samme dyregruppe
- Dyrevelfærden i Det Gode Staldliv, og hvis relevant Det Gode Udeliv, for samme dyregruppe.
I tilfælde af produktionskonceptet ikke vurderes at være bedre end Det Gode
Staldliv, Det Gode Udeliv eller Det Økologiske Liv (der lever op til danske brancheregler) giver
panelmedlemmerne forslag til hvordan produktionskonceptet kunne blive bedre end Det Gode
Staldliv, Det Gode Udeliv og/eller Det Økologiske Liv
Resultaterne samles i en rapport af AU som COOP anvender som beslutning sgrundlag for om produktionskonceptet tildeles niveau 4.
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Bilag:








”Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning af kalve- og oksekød”,
”Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for svin”,
”Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for slagtekyllinger,
”Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for mælk og oksekød fra opdræt og malkekøer fra malkekvægsbesætninger”,
”Kriterier for niveaudelt dyrevelfærdsmærkning for æglæggende høns”
”Regler for mejeriprodukter samt is fremstillet på basis af mælk, der er certificeret efter
Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning”
”Regler for forarbejdede kødprodukter og tilberedt kød fremstillet på basis af kød, der er
certificeret efter Coops frivillige dyrevelfærdsmærkningsordning”
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