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Skriv tydeligt navn og adresse 

 

Vedrørende levering af kreaturer til slagtning omfattet af 

mærket ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”  

NORDJYSK NATURKØD   

- Leveringserklæring 
 

Denne erklæring skal ledsage dyrene under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen 

på slagteriet. Erklæringen skal opbevares i mindst 2 år. 

 

Ovennævnte leverandør med CHR-nummer:            

 

Slagteri/distributør: 

 

Navn:  Himmerlandskød A/S      Slagteri CHR 71473 

 Gl. Visborgvej 51 

 9560 Hadsund 

 

Er besætningen under offentligt tilsyn for salmonella (sæt kryds):    Nej: ___  Ja: ____ 

 

Erklærer hermed, at kreaturer med følgende ckr-nr: 

 

    

    

    

 

 

Er leveret fra min besætning den: ___________________________ kl.: ___________________ 

 

 

 

…..lever op til regelsættet for mærket ”Nordjysk Naturkød” samt mærket ”Anbefalet af Dyrenes 

Beskyttelse” 

 

 

 

 

 

                                                        

 



      

- 2 – 

 

Regelsæt for Nordjysk Naturkød – Naturgræsningsarealer: 

 
Kreaturerne har afgræsset arealer, hvor min. 75% er prioriterede §3 arealer. Arealerne er ikke gødet 

og der er ikke anvendt pesticider. Der er fodret med energi tilskud i løbet af efteråret og vinterperioden, 

hvis det har været nødvendigt af hensyn til naturplejen eller til dyrenes velfærd. Hvis der er tilført 

energifoder, er dette registreret i min logbog/egenkontrolprogram/eller anden form for dokumentation. 

Dyrene har som minimum afgræsset naturgræsningsarealer i 90 dage pr. år og har været på græs 

i minimum 120-150 dage pr. år. 

 

Dyr der har græsset på naturarealerne om vinteren har kun græsset naturarealer, der har haft behov for 

vintergræsning og som har givet de rette forhold til dyrene for vintergræsning. Dyrene har haft adgang 

til læskur med tørt strøet leje. Dyrene har haft adgang til betydelige udearealer der ikke har været 

vandlidende.Dyrene er  vant til at græsse ude. 

 

Jeg har dokumentation på ejendommen, dvs. kort-materiale, som kan forevises ved kontrolbesøg af  

slagteriet hvoraf græsningsarealerne fremgår. Der kan her dokumenteres, at 75% af  

naturgræsningsarealerne* er § 3-arealer eller SFL-natur arealer. Jeg registrerer, når dyrene sættes  

på græs, evt. flyttes til et andet areal, samt når græsningen ophører eller dyrene sendes til slagtning. 

 

Jeg kontrollerer løbende, at de opstillede krav omkring dyrene opfyldes.  

 
(* naturgræsningsarealerne skal min.75% være prioriterede §3 arealer iht. naturbeskyttelsesloven: Fredede arealer af hensyn til natur, 

Natura 2000 arealer eller lysåbne naturarealer. 

Eksempelvis: Enge-strandenge-overdrev-heder og moser. 

 

For at græsning kan lykkes på en stor del af vores naturarealer i Nordjylland kan det være en fordel at tage arealer udenfor de nævnte 

kategorier med i hegnet. Der kan derfor i hegnet indgå op til 25% græsningsarealer udenfor ovenstående kategorier. Et godt eksempel 

er arealer langs vandløb. Her er det nødvendigt for dyrenes trivsel, at dyrene kan komme op på noget tørt, i perioder, hvor arealerne 

er meget våde. 

 

For ungtyre født inde i græsningsperioden gælder, at antallet af græsningsdage kan opgøres i ungtyrenes levetid, som kan strække sig 

over to sæsoner) 

 

 

Forbeholdt slagteriet 

Denne erklæring skal ledsage dyrene under transport til slagteriet og afleveres 

til modtagekontrollen. 

Erklæringen skal opbevares i mindst 2 år 
 

Forbeholdt slagteriets modtagekontrol: 

 

Afleveringstidspunkt kl.: __________    Transporttid:  ___________  Vognens reg. Nr. _________ 

 

Er der brugt savsmuld efter gældende forskrifter __________  Vognlad reg. Nr. _______________ 

 

Undertegnede kvitterer hermed for kontrol af ovenstående: 

 

Dato: ______________          _______________________________________________________ 

                                                                            (Underskrift) 

 

Jan 2018 


