Nyhedsbrev Dansk Angus Kød – februar 2021
Dansk Angus Kød og Hjerteordningen
Tiden går, og i skrivende stund er det endnu uklart, hvornår der kan afholdes generalforsamling i
Angusforeningen. Her skulle vi have drøftet mulighederne omkring Hjerteordningen. Vi vil gerne i
mål som det første konventionelle kødkvægskoncept, der også er med i Hjerteordningen. Derfor har
bestyrelsen og Merprisudvalget afholdt et par møder, hvor vi har drøftet mulighederne.
Vi er blevet enige om at tilmelde Dansk Angus Kød til 2- Hjerteordningen.
Det har været et stort ønske fra KødGrossisten, at vi gik denne vej for at sikre afsætningen
fremadrettet. Se vedhæftede skrivelse fra KødGrossisten.
Bestyrelsen og Merprisudvalget har besluttet, at de, der ønsker at levere dyr til KødGrossisten under
mærket Dansk Angus Kød, skal tilmeldes 2-Hjerteordningen.
Dette gøres ved at besvare denne mail inden den 27. februar. Heri skal man tilkendegive, at man
ønsker at blive godkendt til 2-Hjerteordningen ved Fødevarestyrelsen.
Fra 1. april 2021 vil de medlemmer, der har tilmeldt sig Hjerteordningen senest den 27. feb.
2021, blive prioriteret først ved udvælgelse af dyr, der slagtes til levering til KødGrossisten.
Vi har ydermere valgt, at det er Angusforeningen, der står for faktureringen til det enkelte medlem.
Dette for at vi kan opnå at få en så gunstig pris som muligt ud til jer medlemmer.
Angående kontrollen af Hjerteordningen.
Vi har hentet 3 tilbud hjem. Det blev Baltic Control, der blev Angusforeningens samarbejdspartner i
kontrol af besætningerne.
Vi er blevet lovet, at alle der ønsker det, er godkendt senest den 1. juli 2021.
Pris/besætning for godkendelse til 2 hjerter:
Pr. audit pr.CHR. Fødevarestyrelsen niveau 2:
2294 kr. + moms/år
Opfølgende besøg såfremt producent ikke kan godkendes ved 1. audit:
1804 kr. + moms/besøg
Aflysning indenfor 24 timer før audit:
1388 kr.
Opfølgende dokumentation ved afvigelser:
605 kr.
Kontakt Per Spleth, hvis man har spørgsmål omkring Hjerteordningen.
tlf. 3092 1774, mail psp@seges.dk
Venlig hilsen
Dansk Angus Forening og Merprisudvalget

