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Indledning  Forma let med vejledningen er at beskrive: 

- Leveringsbetingelser 

- Kvalitetskrav og afregning 

- Praktiske forhold i forbindelse med levering 

Læseren bør sikre sig, at man har den sidste nye version, da 

kvalitetskrav, afregningspriser mm. kan ændres.  

Det vil til enhver tid være muligt at finde seneste udgave pa  Friland 

A/S’ hjemmeside(Friland.dk). Der tages forbehold for eventuelle fejl i 

materialet.  

Hvem er Friland  Friland er Europas største økologiske kødselskab. Størstedelen af 

kødet eksportres til lande i Europa og den øvrige verden. Bortset fra 

økologisk oksekød, som primært sælges pa  det Danske Marked. 

Friland er et aktieselskab, som siden 1999 har været ejet 100 % af 

Danish Crown. Alle dyr slagtes pa  Danish Crowns slagterier.   

Hvem kan levere?   

 

 

Derudover er der kontraktproduktioner, hvortil der stilles nogle 

ekstra krav. Disse vil blive beskrevet under de respektive 

produkttyper. Det er et krav, at man er andelshaver i Danish Crown 

og har underskrevet Danish Crown’s Code of Practice for at kunne 

leverer og opna  tillæg fra Friland.  

Vi opfordrer endvidere vore økologiske leverandører til at blive 

medlem af producentforeningen Økokød FmbA, som varetager de 

økologiske producenters salgsinteresser i Friland A/S. I den 

forbindelse henvises til vedtægterne for Økokød FmbA. 

For at Friland A/S kan modtage 

økologiske slagtedyr, skal 

producenten som minimum være 

statskontrolleret økologisk. 
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Økologiske grise 
Friland A/S afsætter økologiske slagtesvin 

(Slagtesvin i vægtintervallet 60,0 kg til 104,9 kg slagtet, kan opna  tillæg fra Friland A/S) 

Leveringsbetingelser 

slagtesvin 

Økologiske slagtesvin kan kun leveres pa  kontrakt. Jævnfør 

kontrakten kræves løbende og jævne leveringer ud over a ret. 

Sæsonproduktion kan kun tillades med en skriftlig aftale. 

Ud over statens(NaturErhvervstyrelsen) regler, stilles der 

følgende ekstra krav: 

 Søer med smågrise skal gå på friland hele året (grisene skal være 

født på friland). Golde og drægtige søer er ikke omfattet af dette 

krav 

 Grise må først fravænnes soen efter 7 ugers diegivning 

 Leverandøren skal være andelshaver i Danish Crown samt have 

underskrevet Danish Crowns Code of Practise 

 Leverandøren skal være tilmeldt DB kontrol og produktionen 

skal være godkendt af Dyrenes Beskyttelse. Således at produkter 

kan mærkes med ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse” 

 Det anbefales at slagtesvinenes racemæssige kombination er 

min. 25% Duroc, da dette af hensyn til spisekvaliteten kan blive 

et krav. 

Nye leverandører Nye leverandører skal være opmærksomme pa , at der i 

perioder kan være venteliste. Af hensyn til den langsigtede 

planlægning er det derfor ekstra vigtigt, at svineproducenterne 

i god tid søger om at levere. Det tilra des endvidere, at man ikke 

begynder at fodre økologisk, før der er lavet en kontrakt. 

Andelshavere, som har fa et kontrakt, kan altid komme af med 

deres slagtesvin (jf. kontrakten), men hvis man vil lave en 

produktionsforøgelse, skal der søges om dette.  

Sa fremt der er venteliste, vil ventelisten som hovedregel blive 

afviklet i den rækkefølge producenterne er skrevet op. Dog vil 

producenter der ikke kan pa begynde leverancerne inden for en 
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given tidshorisont kunne springes over. 

Friland A/S forbeholder sig ligeledes ret til ikke at tilbyde 

kontrakt til producenter, hvis geografiske placering eller andre 

forhold gør det praktisk eller økonomisk umuligt at ind-

transportere grisene. Der hentes minimum 10 slagtesvin pr. 

gang. 

De økologiske grise slagtes i Herning. 

Prognose Til brug for prognoser vedr. antallet af grise til slagtning nogle 

ma neder frem, skal alle leverandører følge Friland’s 

anvisninger indberette data.  

Kvalitetskrav Vi foretager en kvalitetssortering af grisene og skelner pa  

grundlag heraf mellem ”kvalitetsgodkendte” og ”ikke-

kvalitetsgodkendte” grise. Sidstnævnte afregnes til en lavere 

pris. 

For at et økologisk slagtesvin kan kvalitetsgodkendes, skal 

følgende krav være opfyldt: 

 Grisene skal være inden for vægtintervallet 75,0 kg til 94,9 kg 

(slagtet vægt). 

 Der skal være en kødprocent på min. 56,5% total i slagtekroppen 

 

Grisene kan endvidere frasorteres ved en manuel bedømmelse 

pa  slagteriet for bl.a. følgende: 

A: Hvis dyrlægen fraskærer dele af grisen 

B: Farvede ha rsække 

C: Hudlidelser og sygdom 

D: Han- og ornegrise 

Vægtintervallet kan ændres i forbindelse med f.eks. jul og 

pa ske. Producenten fa r skriftlig besked. 
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Afregning Alle grise afregnes efter Danish Crowns basisnotering, med de 

til en hver tid gældende regler for blandt andet 

produktstandarder og logistik.  

For alle øko-grise gælder dog, at der er ingen vægtfradrag i 

forhold til basis i vægtintervallet 74,0 kg – 95,9 kg. 

        Hvis besætningen er smittet med salmonella eller andre    
        sundhedsfarlige organismer, og det betinger at grisene skal  
        særslagtes eller det har betydning for afsætningsmulighederne   
        afregnes grisene i henhold til Danish Crowns afregningsregler   
        uden tillæg fra Friland.  

 Økotillæg Ud over basisnoteringen udbetales et variabelt økotillæg i 

vægtintervallet 60,0 kg – 104,9 kg. Størrelsen af økotillægget 

afhænger af forholdet mellem udbud og efterspørgsel.            

Kvalitetstillæg Derudover fa r grise, der overholder kvalitetskravene et 

kvalitetstillæg pa  pt. 3,00 kr./kg.  

Efterbetaling/Resttillæg Dertil kommer eventuel efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S. 

Tatovering Det er vigtigt, at leverandørerne er meget omhyggelige med 

skinketatovering. Hvis leverandørnummer/ØØ ikke er læsbart, 

kan man ikke anvende kødet som økologisk, og derfor 

bortfalder alle tillæg og grisen afregnes som traditionel. 

Særlige 

indtransportvilkår 

Der vil normalt være en ugentlig afhentning.  Men for at kunne 

minimerer omkostningerne til indtransporten, vil der være 

afvigelser f.eks. omkring jul og andre helligdage. Tilmelding af 

fa  grise, optimering i forhold til afsætningen ved salg o.l.. 

Grisene tilmeldes ugentligt, og der kompenseres for 14. dages 

afhentning med udvidede vægtgrænser (alm. skubberegler). 
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  Økologiske søer 

Den enkelte producent leverer minimum 5 søer ved hver 

levering.  

 

I perioder med marked for økosøer kan disse afsættes gennem 

Friland A/S. Der slagtes normalt hver 3.-4. uge. Søerne slagtes i 

Skærbæk. 

Kontakt Friland A/S om mulighederne. 
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Økologiske køer og tyre > 24 ma neder. 

 

 

 

 

 

 

Leveringsbetingelser  Der kan frit leveres til gruppen 

Kvalitetskrav  Ingen generelle, dog reduceret tillæg for fedme 4 og 5 (se 

nedenfor) 

Afregning, basis  Alle køer og tyre afregnes efter Danish Crowns 

basisnotering for køer med eventuelle fradrag i henhold 

til disse (f.eks. for fedme og farve). 

Økotillæg  

 

Derudover afregnes det gældende økologiske tillæg for 

gruppen ”Økologiske køer”. 

Dog er der følgende fradrag: 

Fedme 4: pt. 1,50 kr./kg 

Fedme 5: pt. 2,00 kr./kg 

       

Efterbetaling/Resttillæg 

  

Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S 
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Kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier 
 

 

Leveringsbetingelser  Der kan frit leveres til gruppen. 

Kvalitetskrav   Slagtet vægt: 260-360 kg 

 Slagtealder: minimum 18 mdr., og under 30 mdr. 

 Form: minimum 3,00 

 Farve: 3-4 

 Fedme: 2-3 

Ved fedme 4 fradrages 1,00 kr./kg, dog max 50% af tillægget 

Afregning, basis  Alle stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering 

med eventuelle fradrag i henhold til denne. 

Økotillæg  Dyr der overholder kvalitetskravene fa r endvidere et variabelt 

økotillæg. 

Økologiske stude og kvier pa  minimum 12 ma neder, som ikke 

opfylder kvalitetskravene for at fa  variabelt tillæg for gruppen 

stude og kvier, deles i to grupper: 

Gruppe 1: Dyr med form i intervallet 3,50-15,00 overføres til 

”ikke kvalitetsgodkendte kvier og stude” 

Gruppe 2: Dyr med form i intervallet 1,00-3,49 overføres til 

gruppen ”økologiske køer” og afregnes efter betingelserne herfor. 

Kontrakttillæg  For kvalitetsgodkendte dyr pa  kontrakt udbetales ud over det 

variable økotillæg, et kontrakttillæg gældende for slagteugen.  

Efterbetaling/Resttillæg     Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S.  
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Ikke kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier  

– Form ≥ 3,5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen omfatter  Økologiske stude og kvier der ikke overholder 

kvalitetskravene (Gruppe 1). 

Leveringsbetingelser  Der kan frit leveres til gruppen. 

Kvalitetskrav   Slagtealder: minimum 12 mdr. 

 Form: 3,50-15,00 

Afregning, basis  Alle ikke godkendte stude og kvier afregnes efter Danish 

Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold 

til denne. 

Økotillæg  Dyr der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r 

økotillæg gældende for gruppen ”ikke kvalitets-

godkendte stude og kvier, form 3,5 eller højere.” 

Efterbetaling/Resttillæg  Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S. 
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Ikke kvalitetsgodkendte økologiske stude og kvier  

– Form < 3,5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppen omfatter  Økologiske stude og kvier der ikke overholder 

kvalitetskravene (Gruppe 2). 

Leveringsbetingelser  Der kan frit leveres til gruppen. 

Kvalitetskrav   Slagtealder: minimum 12 mdr. 

 Form: 1,00-3,49 

Afregning, basis  Alle ikke godkendte stude og kvier afregnes efter Danish 

Crowns basisnotering med eventuelle fradrag i henhold 

til denne. 

Økotillæg  Dyr der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r 

økotillæg gældende for gruppen ”ikke kvalitets-

godkendte stude og kvier, form mindre end 3,5”. 

Efterbetaling/Resttillæg  Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S. 
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Økologiske kalve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leveringsbetingelser  Der kan frit leveres til gruppen 

Kvalitetskrav   Slagtealder: under 12 ma neder 

 Form: minimum 3,50 

(2,50 accepteres men her fradrages 1,00 kr./kg, dog max 50% 

af tillægget) 

 Farve: 2-4 

 Fedme: 2-4 

Afregning, basis  Alle stude og kvier afregnes efter Danish Crowns basisnotering 

med eventuelle fradrag i henhold til denne. 

Økotillæg  Dyr, der overholder ovennævnte kvalitetskrav fa r desuden et 

variabelt økotillæg 

Efterbetaling/Resttillæg  Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S.  

 

Økologiske kalve under 12 mdr. der ikke opfylder ovennævnte 

kvalitetskrav opna r ikke økologisk tillæg 
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Økologiske ungtyre                 
Med eller uden kontrakt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

Leveringsbetingelser 

  

Der kan frit leveres til gruppen 

Kvalitetskrav   Slagtet vægt: minimum 230 kg 

Gælder kun for dyr på kontrakt 

 Slagtealder: minimum 12 mdr., og under 24 mdr. 

 Form: max 3,50 

Gælder kun for dyr på kontrakt 

 Fedme: 1+2+3 

Afregning, basis  Alle ungtyre afregnes efter Danish Crowns basisnotering 

med eventuelle fradrag i henhold til denne.  

Økotillæg  Dyr der overholder kvalitetskravene fa r endvidere et 

variabelt økotillæg 

Efterbetaling/Resttillæg  Dertil kommer evt. efterbetaling fra Danish Crown samt 

eventuelt resttillæg fra Friland A/S.  
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Praktiske oplysninger 

 
  

Offentliggørelse af 

tillægget 

 Økotillægget for de respektive gruppe fastsættes ugentligt og 

offentliggøres pa  Frilands hjemmeside www.friland.dk og i 

landbrugsavisen samt i Økologisk Jordbrug. 

Derudover tilbyder Friland udsendelse af SMS hver uge. Tilmelding 

til SMS-service sker pa  Frilands hjemmeside. 

Størrelsen af økotillæggene vil variere afhængigt af 

markedssituationen. 

Nødslagtninger og 

returdyr 

 Friland A/S modtager ikke nødslagtninger. Kontakt Falck pa  telefon 

70 10 20 30 

Hvis du skal have et dyr retur fra slagteriet, skal det altid aftales 

med slagtestedet og vognmanden. 

Hvis du kun har det dyr til slagtning, som skal retur, behøver du 

ikke aftale det med Friland A/S. Har du derimod flere dyr til 

slagtning, skal du tilmelde alle dyrene til Friland A/S pa  normal vis, 

men huske at gøre opmærksom pa , at du skal have et dyr retur. 

Sådan kommer du i 

gang 

 Hvis du er interesseret i at levere til Friland A/S, skal du i god tid 

søge om at levere. Dette gælder især kontraktproduktioner, hvor 

der kan være venteliste. 

Anmodningen kan fa s ved henvendelse til Friland A/S. 

Du er naturligvis ogsa  velkommen til at henvende dig til Friland 

A/S eller bestyrelsen i Økokød AmbA for yderligere information. 

http://www.friland.dk/


Side 14 af 16 

 

Revideret januar 2017 

Praktiske forhold 

ved levering 

  Du kan ikke begynde at levere, før vi har alle relevante papirer. 

Inden en økologisk leverandør tilmelder dyr til slagtning første 

gang opkræves af leverandøren en Økologierklæring fra 

NaturErhverv, hvori omlægningsdato fremga r, samt den af 

leverandøren underskrevne Tro- og Loveerklæring. Der lægges en 

spærring ind i tilmeldingssystemet sa ledes at hverken leverandør 

eller medarbejdere i Friland A/S kan tilmelde økologiske dyr til 

slagtning, hvis ikke der findes en dato for gyldig Tro- og 

loveerklæring. 

Hvis der sker ændringer i autorisationsforhold, skal det omga ende 

meddeles Friland A/S. 

Afsætning af økologiske produkter beror pa  forbrugernes tillid. 

Hvis en leverandør, ved at overtræde regelsættet, svigter denne 

tillid kan Friland A/S bestyrelse beslutte, at man for en periode kan 

nægte leverandøren tillæg for sine produkter. Varigheden af den 

periode, hvor leverandøren nægtes tillæg, vil afhænge af 

overtrædelsens karakter. 

Tilmelding af dyr  Vejledning vedrørende direkte tilmelding kan rekvireres hos 

Friland A/S. 

Slagtekreaturer skal tilmeldes senest onsdag kl. 14:00, pa  App’en 

”Ejer” eller  www.danishcrown.dk/ejer eller Friland pa  telefon 89 

19 26 90 (Holsted) eller 89 19 26 60 (A lborg).  

Slagtesvin skal tilmeldes pa  App’en ”Ejer” eller pa  

www.danishcrown.dk/ejer, senest onsdag kl. 13:00. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

http://www.danishcrown.dk/ejer
http://www.danishcrown.dk/ejer
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Økologierklæring/ 

korrekt registerring i 

CHR-register 

Det er producentens ansvar, at dyrene er korrekt registreret i CHR-

registret, samt at gældende økologierklæring medfølger, na r dyrene 

leveres til slagtning. 

 

Vigtigt: Jf. slagteriets egenkontrol accepteres kun kopier af det 

skema, som er udarbejdet af Friland A/S (Økologi-erklæring for 

leverede slagtedyr). 

 

Har slagteriet ikke modtaget en økologi-erklæring senest na r 

dyrene ankommer til slagteriet, og er dyrene ikke korrekt 

registreret i CHR-registret, kan dyrene ikke slagtes økologisk, og 

der vil ikke blive udbetalt tillæg. 

Nye producenter vil modtage blanke økologierklæringer na r 

relevante papirer er pa  plads. Ekstra kopier kan downloads direkte 

fra Friland A/S’ hjemmeside.  

Grisetatovering  Til økologiske grise (søer og slagtesvin) skal bruges dobbeltradet 

hammer med ØØ + leverandørnummer. 

Det er endvidere vigtigt, at leverandørnummeret oprettes med øko-

kode. 

I god tid inden første levering skal det aftales med Danish Crown 

Ejeservice, Kartotek og Finansiering pa  89 19 19 21, hvilke 

leverandørnumre der skal oprettes med økokode. 

Det er vigtigt, at sa vel søer som slagtesvin tatoveres omhyggeligt 

med hammer (der skal bruges sværte). 

Hvis du har enkelte ikke-økologiske grise til slagtning kan du godt 

levere disse sammen med de økologiske, men pa  et 

leverandørnummer, der ikke er oprettet med økokode. 

Vi anbefaler derfor at du fa r oprettet to leverandørnumre: et i 

dobbeltradet hammer med ØØ til økologiske grise, og et i 

enkeltradet hammer til ikke-økologiske grise. 
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Ikke-økologiske grise skal naturligvis ikke skrives pa  

økologierklæringen. 

Vi vil ligeledes bede dig mærke eventuelle ikke-økologiske grise 

tydeligt med sprayfarve. Husk ligeledes at give besked til 

vognmanden. 

Indtransport 

slagtesvin 

 For slagtesvin er der central indtransport. 

Dansk grisetransport telefon: 76 96 46 85 

Indtransport 

kreaturer 

 Valg af vognmand til indtransport af kreaturer afgøres af Friland 

A/S, da der er en række hensyn, som skal tages i betragtning 

(geografisk placering, slagtested etc.). 

Økologiske kreaturer slagtes pa  Danish Crown i A lborg og Holsted. 


