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Dyrevelfærdsmærket for grise 

Kriterier 

 

1. Dyrevelfærdsmærkets grundkrav 

Følgende hovedkrav, der ligger ud over gælden-
de dansk lovgivning, skal opfyldes med dyrevel-
færdsmærket. Det er mærkets grundkrav: 

 

 Fritgående søer i både løbestald, kontrolafde-
ling og farestald – hele produktionsforløbet.  
Anvendelse af farebøjle i forbindelse med fa-
ring accepteres i max. 4 dage for at reducere 
pattegrisdødeligheden.  

 Hele haler – ingen halekupering og ingen ha-
lebid.  
Der kan gives dispensation til tidsbegrænset 
halekupering ved udbrud af halebid. Men ha-
lekuperede grise og grise med halebid kan ik-
ke sælges som dyrevelfærdsgris. 

 

 Halm   

o Halm skal tildeles som rode- og beskæf-
tigelsesmateriale og være permanent til 
stede i tilstrækkelige mængder og tilde-
les dagligt. Halm opfylder kravet om at 
være manipulerbart og deformerbart. 
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o Halm skal tildeles forud for faring som 
redebygningsmateriale. 

 

 Maksimal transporttid for svin i besætninger 
under dyrevelfærdsordningen 8 timer. Gæl-
der alle kategorier af svin. 

 

2. Dyrevelfærdsmærkets er i tre niveauer  

Dyrevelfærdsmærket opererer med tre niveauer 
for dyrevelfærd med specifikke kriterier: 

 

2.1 Ét hjerte     

   

Denne produktion er ny. Den skal bidrage til at 
nå målet om en dynamisk udvikling med større 
efterspørgsel efter bedre dyrevelfærd. Merpri-
sen skal være overkommelig, så de, som i dag 
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ikke forholder sig til dyrevelfærd, vil begynde at 
efterspørge bedre dyrevelfærd.  

      Denne produktion lever op til mærkets 
grundkrav med følgende præcisering: 

Kravet om mere plads er ikke specificeret, men 
kravet om hele haler forudsætter mere plads i et 
vist omfang afhængig af den konkrete produkti-
onstilrettelæggelse på bedriften 

 

2.2 To hjerter    

 

 

Produktionen opfylder mærkets grundkrav. 
Herudover gælder følgende: 

 Et arealkrav som er 30% større 
end i standardproduktionen. Der 
er ikke adgang til udeareal. 
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 Halm som rode- og beskæftigel-
sesmateriale. Tildeles på gulv.  

 Fravænning efter tidligst 28 da-
ge 

 Anvendelse af beskyttelsesbøjle 
accepteres i forbindelse med fa-
ring i max 2 dage for at reducere 
pattegrisdødeligheden. Beskyt-
telsesbøjle må først anvendes, 
når faringen begynder. 

 

2.3 Tre hjerter     

 

 

Produktionen (f.eks. Økologi og Friland1) opfylder 
mærkets grundkrav. Herudover opfylder produktio-
nen følgende  kriterier: 

                                                             
. 
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 Udeareal til slagtesvin 

 Udeareal til fravænnede grise 

 Faring på friland 

 Halm i leje til samtlige kategori-
er af svin 

 Fravænning efter tidligst 28 da-
ge. 

Produktionen adskiller sig fra de 2 andre niveauer i 
dyrevelfærdsmærket ved primært at have adgang til 
udeareal. 

Økologi har større arealkrav end Friland. De samlede 
arealkrav til henholdsvis Økologi og Friland er hhv. 
3,5 og knap 2 gang kravet i den traditionelle produk-
tion for slagtesvin på 100 kg.  

  

 

 

 

  

 


