
Nyt koncept for kødkvæg

Friland og Danish Crown Beef vil i samspil med 
dig skabe et nyt koncept under navnet Friland 

Naturpleje. Hensigten med konceptet er at 
lave et unikt produkt, som giver en enestående 

spiseoplevelse.

Konceptet sætter stor fokus på biodiversitet og 
dyrevelfærd på gården. Konceptet lanceres i 

samarbejde mellem landmænd, Friland, Danish 
Crown og detailhandlen i Danmark.

Kontakt Danish Crown Beef Ejerservice på 

89 19 25 90



Konceptet 
Friland Naturpleje er kød fra kvæg, der har været med 
til at pleje naturen. Kvæget er med til at værne om 
mangfoldigheden af planter og insekter i den danske 
natur. Det sker ved, at du som producent overlader en 
større del af naturen til sig selv.

Som leverandør til Friland Naturpleje overholder du 
som landmand en række betingelser. Blandt andet 
krav fra Fødevarestyrelsen om at nå niveau 2 i mærk-
ningsordningen for Bedre Dyrevelfærd.

Så når du vælger at være leverandør til Friland Natur-
pleje, er du med til at værne om mangfoldigheden i 
den danske natur og sikre bedre dyrevelfærd.

Konceptkrav

Topkarakter i forbrugerundersøgelse
I en omfattende forbrugerundersøgelse, får Friland 
Naturpleje topkarakter af forbrugerne sammenlig-
net med eksisterende produkter i markedet. 

Blandt andet scorer konceptets troværdig og diffe-
rentiering højt. Forbrugernes købsvillighed overfor 
konceptet ligger desuden i den højeste ende af 
skalaen.

Krav til slagtekvalitet
Mørhed:  Dyr i vækst      Farve: 2-4
Vægt: 280-380 kg      Fedme: 2-4 
Form: Over 6,5

Kategorier
Handyr: Mindst 1 år og yngre end 24 måneder 
Hundyr: Mindst 1 år og yngre end 42 måneder
Stude: Mindst 1 år og yngre end 30 måneder

Opstaldning af dyr
Kreaturer må ikke bindes
Kreaturer må ikke opstaldes på fuldspaltegulv. 
Lejearealet skal være tørt, bekvemt, rent og med 
strøelse.

Areal
Krav til frit gulvareal ved flokvis opstaldning (3 el. 
flere dyr sammen) om vinteren eller på stald. Som 
princip er arealkravet ca. 100 kg pr. 1 kvm. 

Handyr skal på græs min. 3 mdr.
Hundyr skal på græs min. 4 mdr. årligt

Kontinuerlig leverance
Som leverandør til Friland Naturpleje er det en for-
udsætning at der skal leveres minimum 2 kvartaler 
årligt.

Egenbetaling for uvildig kontrol
Dokumentation og egenkontrolprogram fremvises 
ved kontrolbesøget. 

Egenkontrolprogrammet findes på Danish Crowns 
hjemmeside.

Biodiversitet
Der skal opnås minimum 50 biodiversitetspoint for 
at levere til Friland Naturpleje. Dette kan gøres ved 
at: 

Skabe plads til naturen, på mark, i skov eller krat  
ved at lave bufferzoner omkring biotoper eller køre 
uden om tørre og våde pletter i marken og lad dele af 
græsmarken stå til blomstring.

Efterlade afklippede grene og buske i læhegnet og 
små biotoper eller lad træer dø og efterlad de døde 
træer i læhegnet.

Ikke benytte ormekur efter udbinding i foråret til 
indbinding i efteråret, dog er det muligt at behandle 
enkelte dyr mod dokumentation fra dyrlæge.

Yderligere kan man øge sin pointscore ved at arbejde 
med en række frivillige biodiversitetsinitiativer, for 
naturens skyld.

Foder
Det anvendte foder skal være GMO-frit.

Prismodel
Som leverandør til Friland Naturpleje vil der være et 
fast kontrakttillæg med sæson-variation efterfulgt 
af et tillæg. 
Friland Naturpleje er et fast kontrakttillæg, som af-
hænger af måned. 

Dansk kødkvæg topper op, som et variabelt tillæg pr. 
uge afhængig af udbud og efterspørgsel.
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Priseksempel:

Kontakt Ejerservice på

 89 19 25 90

Vild dansk natur er værd at værne om!


