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Den 24. marts 2017 

 

Pressecitater om Dyrevelfærdsmærket 

 

 Peter Mollerup, Formand for Dyreværnsorganisationernes  

Samarbejdsorganisation DOSO:  
 

”Et kæmpe skridt i den rigtige retning. De allervigtigste forhold for bedre 

dyrevelfærd er opfyldt på alle tre niveauer: Soen kan bevæge sig frit,  

grisene har krølle på halen, og de får halm til at rode i. Jeg håber virkelig, 

at forbrugerne vil bakke op om mærket og hjælpe med til, at danske grise 

kan få et bedre liv.” 
 

Kontakt: Peter Mollerup, doso@doso.dk, tlf.: 2477 6497 
 
 

 Karen Hækkerup, Adm. direktør, Landbrug & Fødevarer: 
 

”Dyrevelfærdsmærket er en god vej at gå for at få gjort forbrugerne  

opmærksomme på det arbejde, danske landmænd laver til daglig. En 

større gennemsigtighed for forbrugeren gavner i sidste ende de land-

mænd, der bruger ekstra ressourcer på høj dyrevelfærd. Jeg tror på, at 

danskerne gerne vil vide mere om det kød, de køber. Og det vil vi i land-

bruget gerne bidrage med at fortælle.” 
 

Kontakt: Pressechef Søren Andersen, sand@lf.dk, tlf. 3339 4085 / 2156 7011 
 
 
Danish Crown: 

 

 Jais Valeur, CEO, Danish Crown: 
 

”Danish Crown ser et statsanerkendt dyrevelfærdsmærke som en god 
platform for den videre udvikling af dyrevelfærden i den danske svine-
produktion. Danmark ligger i forvejen i front internationalt, når det  
gælder lovgivning på dyrevelfærdsområdet. Skal grisene have det endnu 
bedre, må vi have forbrugerne på banen. De viser en stigende interesse, 
og mange svineproducenter er faktisk optaget af at bringe dyrevelfærden 
længere frem, end loven kræver. Derfor er det oplagt med et mærke i flere 
niveauer, så den enkelte forbrugers ønsker og pengepung kan matches 
med svineproducentens indsats for at forbedre dyrevelfærden.” 

 
 

 Kasper Lenbroch, CEO, Tulip Food Company: 
 

”Det statsanerkendte dyrevelfærdsmærke passer perfekt ind i Danish 
Crown og Tulip Food Companys nye strategi, 4WD, der netop går ud på 
at komme tættere på forbrugerne og opfylde flere af deres ønsker til  
kvalitet og dyrevelfærd. Velfærdsmærkets hjerter hjælper forbrugerne, så 
de lettere kan navigere og vælge det niveau af dyrevelfærd, som den  
enkelte finder tilfredsstillende. Vi håber, at forbrugerne tager godt imod 
mærket, og jo flere, der vælger hjerterne til, jo bedre bliver velfærden hos 
grisene.” 
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 Henrik Biilmann, CEO, Friland: 
 

”Jeg glæder mig over, at Frilands to koncepter for grisekød – Frilandsgris 
og Frilands Økologiske Grise – begge anerkendes for den høje dyrevel-
færd ved at være mærket med de maksimale tre hjerter. Samtidig ser jeg 
frem til, at der generelt med lanceringen af det statslige dyrevelfærds-
mærke kommer en god guide for forbrugerne i de supermarkeder, der 
bruger mærket. Det bliver ad den vej nemmere for forbrugerne at  
navigere og vælge det niveau, som den enkelte ønsker.” 

 
 

 Jais Valeur, CEO, Danish Crown: 
 

”Mange svineproducenter har gennem de senere år arbejdet ihærdigt på 

at forbedre dyrevelfærden i staldene. For eksempel har flere producenter  

eksperimenteret med løsgående søer i farestaldene, som er det sidste sted, 

hvor søernes bevægelsesfrihed er indskrænket. Derfor kan vi nu tilbyde et  

betydeligt løft i dyrevelfærden allerede på indgangsniveauet. Her har  

grise, hvis kød bliver mærket med et hjerte, hele haler og halm, og søerne 

går løse hele livet med undtagelse af fire dage omkring faringen. Vælger 

man to og tre hjerter, får grisene det endnu bedre. Svineproducenterne 

venter spændt på, hvordan forbrugerne tager imod det nye mærke og 

står klar til at udvide produktionen i takt med forbrugernes interesse for 

dyrevelfærd.”  

Kontakt til Danish Crown:  

Pressechef Jens Hansen, jnha@danishcrown.dk, tlf. 8919 1431 / 5160 0720 
 
 

 Per Bank, Adm. direktør, Dansk Supermarked Group 
 

”I Føtex, Bilka og Netto oplever vi, at vores kunder efterspørger mere  

gennemsigtighed og flere varer, der er produceret med dyrevelfærd for øje. 

Det statslige mærke kommer til at give dyrevelfærden et generelt løft på 

samme måde som Nøglehullet og Ø-mærket på henholdsvis sundhed og  

økologi, og vi ser derfor frem til, at mærket bliver tilgængeligt i vores  

butikker i løbet af foråret. Det er først og fremmest godt for dyrene, men også 

for de danske forbrugere.” 

Kontakt: Mads Hvitved Grand, mads.hvitved.grand@dsg.dk, tlf. 2965 4566 
 
 

 John Wagner, Adm. direktør, De Samvirkende Købmænd: 
 

"For os handler Dyrevelfærdsmærket om at fremme en svineproduktion, 
hvor flest mulige svin hurtigst muligt får bedre forhold - og ikke bare, at 
en lille del af produktionen finder sted på d'Angleterre." 

 
Kontakt: John Wagner, jw@dsk.dk, tlf. 2023 2616       
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 Hans Holmstedt, Kategoridirektør, Dagrofa: 
 

“I Dagrofa hilser vi det nye dyrevelfærdsmærke velkomment. Vi arbejder 

hele tiden på at styrke kommunikationen til vores kunder, og her hjælper 

det nye mærke med at vælge det niveau af dyrevelfærd, der passer til 

kundernes præferencer og økonomi.” 
 

“I Dagrofa er vi glade for det nye dyrevelfærdsmærke. Det er glædeligt, at  

størstedelen af detailhandlen står bag mærket, så vi sammen kan  

forbedre forholdene for så mange grise som muligt.” 

Kontakt: Hans Holmstedt, hans.holmstedt@dagrofa.dk, tlf. 4199 3232 
 
 

 Anders Rene Jensen, Indkøbs- og marketingdirektør, Rema 1000: 
 

”Vi bakker op omkring Dyrevelfærdsmærket, fordi vi mener, at det er  

vigtigt, at alle kæder og alle led i værdikæden kommunikerer det samme, 

så vi kan hjælpe forbrugerne med øget kendskab og kundskab omkring 

dyrevelfærd. Denne mærkning gør det nemt for forbrugerne at afkode, 

hvilket niveau af dyrevelfærd de får - for hvilken pris.” 

Kontakt: Anders Rene Jensen, arj@rema1000.dk, tlf. 8881 6000 
 
 

 Torsten Buhl, Adm. direktør, Danske Slagtermestre:  
      

 ”Detailhandelen er ikke blot forhandler af fødevarer, men også formidler 

mellem producenter og forbrugere. Det gælder især de disk-betjente  

butikker, hvor der er en dialog med kunderne om den mad, de køber – og 

ønsker at købe. Således spiller disse butikker også en vigtig rolle i forhold 

til dyrevelfærd: Slagterne hører om kundernes interesse for, at dyrene 

har haft et godt liv, og de kan tage bestik af det, når de køber ind hos  

leverandørerne og derigennem sende dem signaler fra kunderne. Og de 

kan videreformidle leverandørernes oplysninger om, hvad der faktisk 

gøres for dyrevelfærden ude i staldene. Denne formidling bliver nemmere 

– og mere troværdig – når også staten står inde for fortællingen, og det 

gør den med det nye mærke, som således er til glæde for alle i kæden:  

Leverandørerne, slagterne og kunderne.” 

Kontakt: Torsten Buhl, tbu@danskeslagtermestre.dk, tlf. 6612 8730 / 2127 4150 

 

 

 Tina Kaysen, CSR-ansvarlig, Lidl Danmark: 
 

”Lidl var den første discountkæde i Danmark til både at fjerne buræg fra 

hylderne og fra vores egne produkter. Dyrevelfærdsmærket er derfor i 

god tråd med vores strategi om bedre dyrevelfærd. Med Dyrevelfærds-

mærket løftes barren fra den traditionelle produktion, og mærket  

bidrager samtidig til at gøre dyrevelfærd mere synlig og tilgængelig for 

flere danskere.”    

 

Kontakt: Tina Kaysen, tlf. 7635 0263  
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 Pia Halldorsson, CSR Manger, Aldi: 
 

"Vi prioriterer generelt dyrevelfærd højt og bakker derfor om omkring  

mærket, der gør det nemt for forbrugerne, at træffe et oplyst valg." 

 

Kontakt: Pia Halldorsson, pia.halldorsson@aldi.dk, tlf. 6040 1081/ 8880 3529 

 

 

 Carsten Jensen, Formand for Den Danske Dyrlægeforening: 
 

 

"Dyrevelfærdsmærket samler objektive kriterier for opstaldning og  
håndtering med dyrets oplevelser af forholdene. Dokumenteret god dyre-
velfærd." 

 
Kontakt: Carsten Jensen, crj@ddd.dk, tlf. 2780 1724 
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