Aftale mellem Kødgrossisten og Dansk Angus Kød og Danish Crown

Tilmelding til Dansk Angus Kød Koncept i samarbejde med KødGrossisten.
For at man kan levere dyr under konceptet Dansk Angus Kød, skal
Tro- og loveerklæringen være underskrevet og sendt til karenhuus@gmail.com
Desuden skal der indbetales 120 kr til Angusforeningens konto: 0247 2169606,

Dansk Angus Kød Koncept i samarbejde med KødGrossisten
Leverings- og produktionsbetingelser
For at leve op til Dansk Angus Kød Koncept og for at få tillægget fra KødGrossisten, kræves det, at
man underskriver en Tro- og loveerklæring ved levering af dyr under Dansk Angus Kødkonceptet,
hvor man forpligter sig til at opfylde standarder om pasning og pleje af Dansk Angus kødkvæg.
Følgende skal være opfyldt, før man lever op til kravene i Dansk Angus Kød Koncept:
1. Foderet. Køer, kvier og kalve er på græs i sommerperioden.
Ungtyre kan færdiggøres på stald.
Om vinteren fodres der hovedsagelig med græsmarksprodukter og andet grovfoder.
2. Dyrene skal være fritgående året rundt.
3. Dyr på stald har adgang til et tørt leje.
4. Dyrene er mindst 75% Angus.
5. Kalven skal gå hos moderen i mindst 6 måneder.
6. Af hensyn til spisekvaliteten skal dyrene slutfedes inden levering til slagteriet.
7. Af hensyn til dyrenes velfærd og for at sikre den bedst mulige spiseoplevelse,
stilles der krav til nænsom udlevering til transport.
Dyrene skal udsættes for mindst mulig stress og risiko for skader under transporten til slagteriet.
Transporten skal foregå direkte fra gården til slagteriet uden aflæsning undervejs.
8. Kødet modnes min. 21 dage fra slagtedato for at opnå optimal modning.
9. Kun medlemmer af Dansk Aberdeen-Angusforening kan levere til konceptet.
10. Kontrollen af overholdelse af konceptet foretages af KødGrossisten i samarbejde med Dansk
Aberdeen- Angusforening.
Dansk Angus Kødtillægget gives til ungtyre og kvier, der opfylder nedenstående kvalitetskrav.
Kvalitetskrav
Vægt
Minimum formklasse
Fedme
Farve
Alder

Ungtyre
280 – 380 kg
6,5
3–5
3–4
12 – 24 mdr.

Hundyr
280 – 380 kg
6
3-5
3-4
12 – 42 mdr.

•

Danish Crown afregner til leverandørerne i forhold til gældende basisnotering. Restbetaling
udbetales udelukkende til andelshavere efter gældende retningslinjer i Danish Crown.

•

Skema over leveringsuger (leveringsplan) udarbejdes af Dansk Aberdeen- Angusforening.
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•

Afhentningsplanen udarbejdes af Danish Crown og sendes til
Dansk Aberdeen- Angusforening. Pt. Karen Huus. Mail: karenhuus@gmail.com

•

Dyrene kan indtransporteres i løbet af alle ugens hverdage, men skal skæres på 1 dag i
Ålborg.

•

Alt Dansk Angus Kød, der sælges gennem KødGrossisten efter ovenstående koncept, slagtes
af Danish Crown.

•

Slagteantal min. 15 dyr pr. levering i en uge.

•

Danish Crown Ejerservice kontrollerer slagtedyret til KødGrossisten for:
Vægt, formklasse, fedme, farve, alder og racerenhed.

•

Danish Crown Ejerservice kontrollerer, at leveringserklæringen er korrekt udfyldt og følger
dyret.

•

Dyr, der ikke lever op til konceptet, aftager Danish Crown. Dyrene afregnes efter Danish
Crown’s gældende basisnotering.

•

Besætninger, der er under offentligt tilsyn, kan ikke levere dyr til konceptet.

•

KødGrossisten afregner tillægget svarende til den samme vægt, som Danish Crown afregner
til leverandørerne, dog maksimum 1900 kr + moms/dyr, svarende til 380kg/dyr.

•

Kun medlemmer af Dansk Aberdeen-Angusforening, som har underskrevet Tro - og
loveerklæringen, kan levere til konceptet.
Dette kontrolleres af Dansk Aberdeen-Angusforening.

Tro- og loveerklæring ved levering af ’Dansk Angus Kød’
Undertegnede leverandør med CHR-nummer: _____________ erklærer hermed på tro og love,
• at samtlige kreaturer leveret under mærket ’Dansk Angus Kød’ er indkøbt og opdrættet
i henhold til det til enhver tid gældende koncept for ’Dansk Angus Kød’ under
Dansk Aberdeen Angusforening.
• Besætningen er ikke under offentligt tilsyn for salmonella, bakteriologi eller lignende
klassificerede sygdomme.
• Jeg er medlem af Dansk Aberdeen- Angusforening.

-----------Dato

---------------------------------------------------------Producentens underskrift

Her skrives dit kontonummer:______________________, dit SE- nummer:__________________,
og din mail-adresse:_______________________________
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Betaling
Andelshavere hos Danish Crown tilmeldt kødkvægskontrakt
afregnes med basispriser + DC’s kødkvægstillæg + tillæg fra KødGrossisten, pt 5 kr
Andelshavere hos Danish Crown uden kødkvægskontrakt
afregnes med basispriser + et tillæg fra KødGrossisten, pt 5 kr.
Restbetaling udbetales til andelshavere efter gældende retningslinjer i Danish Crown.
Leverandører, der ikke er andelshavere hos Danish Crown, skal tilmelde sig som leverandører.
De afregnes med basispriser + tillæg fra KødGrossisten, pt 5 kr.
Leverandører, der ikke er andelshavere hos Danish Crown, får ikke restbetaling.
Leverandører der ikke er andelshavere i Danish Crown, kan frit levere dyr til andre
slagterier/slagtehuse.
Nye leverandører og nye andelshavere skal kontakte Ejerservice (telefon:7013 3131) for at blive
oprettet, så de kan levere under konceptet Dansk Angus Kød.
Kontakt i god tid før første levering.
Dyr der bliver tilmeldt konceptet, men som ikke opfylder kvalitetskravene, vil blive aftaget af
Danish Crown til basisnoteringen.
Hvis man sender dyr til Dansk Angus Kød Koncept, kan man ikke få øko-tillæg eller Friland-tillæg
for dyret.
Tilmelding af slagtedyr sker til perioderne: uge 06-21 / uge 22- 39 / uge 40-05.
Leveringserklæringen skal udfyldes og sendes med vognmanden ved afhentning af dyrene til
slagtning. Det er den enkeltes ansvar, at den er korrekt udfyldt.
Leveringserklæringen kan printes ud fra hjemmesiden: www.danskangus.dk > Dansk Angus Kød
Leveringserklæringen ses også på side 3.
Rettidig tilmelding til Danish Crown er altid indtil torsdag kl. 13 i indeværende uge til afhentning
efterfølgende uge.
Udbetaling af tillægget fra KødGrossisten administreres af Dansk Angusforening.
Tillægget udbetales ca. 3 uger senere, hvor dyret er leveret til Danish Crown.
Det kontonummer tillægget fra KødGrossisten skal indsættes på, kan også sendes til Karen Huus.
Mail: karenhuus@gmail.com
Dansk Angus Kød/
Dansk Angusforening
Oktober 2016
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Dansk Angus Kød

LEVERINGSERKLÆRING

Skriv tydelig navn og adresse (Blokbogstaver el. stempel):

Slagteri:

________________________________________

Danish Crown Amba,
CHR-nummer: 77787

________________________________________
________________________________________

Denne erklæring skal ledsage Dansk Angus Kød under transport til slagteri og afleveres til modtagekontrollen
på slagteriet. Kun kreaturer som opfylder kravene i koncept ”Dansk Angus Kød” må påføres denne erklæring.

Undertegnede leverandør med CHR-nummer: _____________ erklærer hermed på tro og love,
• at samtlige kreaturer leveret under mærket ’Dansk Angus Kød’ er indkøbt og opdrættet
i henhold til det til enhver tid gældende koncept for ’Dansk Angus Kød’ under
Dansk Aberdeen Angusforening.
• Besætningen er ikke under offentligt tilsyn for salmonella, bakteriologi eller lignende
klassificerede sygdomme.
• Jeg er medlem af Dansk Aberdeen Angusforening
Kreaturer
CKR-nr

Løbenr

CKR-nr

Løbenr

CKR-nr

Løbenr

_______________________________________________
(dato)

(producentens underskrift)

Transportør:
Ovenstående dyr er transporteret på nedenstående transportvogn.

Vognenes reg. nr.
Afhentet i besætningen:

Anhængers reg. nr _______________________
kl.

den

2016 ____________________________
transportørens underskrift

Slagteriets modtagekontrol:
Modtagetidspunkt kl. _________

____________
Dato

___________________________________________
slagteriets underskrift
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