Bureau Veritas
Overensstemmelsesbevis
Udført for

GRAMBOGAARD

Bureau Veritas har indgået en kontrakt med GRAMBOGAARD vedørende audit af dyrevelfærdskonceptet
udarbejdet af GRAMBOGAARD.
Der er udarbejdet dyrevelfærdskoncepter for følgende:
Grambogaard gris samt æble og urtegris
Grambogaard Okser
Grambogaard Lam
Grambogaard kalv
Koncepterne er vedhæftet denne erklæring.

Bureau Veritas erklærer at der var overensstemmelse mellem konceptet beskrevet i bilag 1 i denne
erklæring, og det faktiske da audit blev udført december 2017
Der er ikke udført audit af transport og slagteprocessen, audit er udelukkende foretaget hos landmanden
Der vil i 2018, og 2020 blive udført stikprøver på udvalgte leverandører

Fredericia den 23-04-2018
Overenstemmelsesbeviset er gældende til 23/04 2020

Bilag - Konceptbeskrivelser
Grambogård koncept for grise
Dyrevelfærd er også et spørgsmål om holdninger blandt personalet. Grambogård medarbejderene vægter
derfor Grambogård Dyrevelfærd meget højt i deres arbejde. Det betyder ro og omsorg og derved mere
tryghed og mindre stress for dyrene.
Traditionel Grambogård Gris:
de smågrise er hos soen til de er 4-5 uger gamle, hvilket gør dem mere robuste
går frit rundt i store lyse og luftige stalde i et tykt lag blødt halm efter ankomst til slagtegrisstaldene
(v. ca. 10 uger)
Nogle af vores grise kan også leve som økologiske dyr. Dvs at nogle af grisene i stedet for
dybstrøelsesstaldene har levet på marken.
dybstrøelsen at rode i og friskt halm hver dag
ca. 100 kg halm pr. gris i opfedningsperioden
spiser ca. 10 % mere foder end en konventionel gris i opfedningsperioden. Det skyldes, at de har
masser af plads at løbe rundt på og dermed forbrænder mere (kan dokumenteres ud fra
foderoptagelse pr svin dagligt - landsgennemsnit FEsv: 2,54 - Grambogaard gennemsnit: 2,8
fast engageret personale håndterer dyrene i opvækstperioden
Vi tilstræber at grisenes opvækst foregår i faste hold i hele opfedningsperioden
adgang til foder samt koldt vand døgnet rundt
grambogårdgrisen blive lidt større end på de fleste andre grisefarme – dvs langsom og naturlig
vækst. Grisene slagtes, når de vejer cirka 90 kg
Æblegrisen
Som ovenstående – derudover….
har haft æbler på menuen fra den vejede 30-40 kg, og til den når den ideelle slagtevægt på ca. 110
kg. (ca. 2 kg. æbler pr. gris)
Grambogård koncept for kalve
Dyrevelfærd er også et spørgsmål om holdninger blandt personalet. Grambogård medarbejderene vægter
derfor Grambogård Dyrevelfærd meget højt i deres arbejde. Det betyder ro og omsorg og derved mere
tryghed og mindre stress for dyrene.
Det kontrolleres årligt af Bureau Veritas at konceptet efterleves af både landmand og Grambogård
kalvene går i åbne løsdriftsstalde på et tykt lag blødt halm. De tildeles hver dag 2 kg friskt halm
Hver enkelt kalv er under opmærksomt dagligt opsyn
Alle kalve er dansk fødte
Slagtekalvene omfatter Rød dansk, rødbroget, sortbroget og blandede kødkvægsracer
Kalvene har fri adgang til mælk efter de ankommer til gården hvor de har deres primære opvækst.
Mælken har de adgang til min. de første to måneder og optager mindst fem liter mælk per dag
Kalvene har adgang til frisk foder døgnet rundt
Kalvene fodres med en foderblanding af hvede, byg, majs, roepiller, græspiller, sojaskrå som er
suppleret op med vitaminer og mineraler efter behov. Roepillernes høje indhold af cellevægge,
forebygger mange fodringsbetingede sygdomme
Frisk kraftfoder udfodres automatisk hver halve time og efter ædelyst – kalven har dermed altid
adgang til frisk foder
Kalvene sikres fri adgang til frisk grovfoder af god kvalitet fra foderbord, høhæk eller lignende.
Strøelse anses ikke for frisk grovfoder.
Foderblanding og grovfoder tilbydes allerede fra kalven indsættes, med den hensigt at tilvænne
kalvene foderet, udvikle en god drøvtyggervom og opnå en sund fordøjelse
Kalvene sikres fri adgang til frisk og rent drikkevand i tilstrækkelige mængder
Kalvene skal til enhver tid være velplejede, pelsen skal være ren og fri for gødning og klovpleje skal
udføres efter behov.

Grambogård koncept for lam
Dyrevelfærd er også et spørgsmål om holdninger blandt personalet. Grambogård medarbejderene vægter
derfor Grambogård Dyrevelfærd meget højt i deres arbejde. Det betyder ro og omsorg og derved mere
tryghed og mindre stress for dyrene.
Alle lam er dansk fødte
Lammene går på åbne marker i foråret/sommeren
Hvis lammene har behov for midlertidigt at komme under mere beskyttende forhold flyttes de til en
lokal åben stald med dybstrøelse.
Selvom alle lam lever frit på engene er de under opmærksomt dagligt opsyn
Fårene læmmer inde i stalden under beskyttede forhold og de lever deres første 3 uger i båse med
dybstrøelsen sammen med moderen og nogle gange sammen med andre får som netop har lemmet.
Herefter kommer de sammen med moderen tilbage på engen
Lammene sikres fri adgang til frisk og rent drikkevand i tilstrækkelige mængder.
Grambogård koncept for okser
Dyrevelfærd er også et spørgsmål om holdninger blandt personalet. Grambogård medarbejderene vægter
derfor Grambogård Dyrevelfærd meget højt i deres arbejde. Det betyder ro og omsorg og derved mere
tryghed og mindre stress for dyrene.
Det kontrolleres årligt af Bureau Veritas at konceptet efterleves af både landmand og Grambogård
Alle okser er dansk fødte
Racen er primært Rød Dansk eller Sortbroget – begge fortrinsvist krydset med kødkvægsrace
I det omfang der er mulighed for det skal alle okserne skal i minimum en sæson have frit og vildt liv i
naturskønne omgivelser, naturreservater eller eng-/lavlandsområder. For de okser som skal slagtes i
sommerhalvåret holdes de inde i åbne stalde med dybstrøelse. Dette gøres for bedre at kunne
kontrollere en stabil kvalitet og fedtsætning samt mindske stress niveauet hos dyret mest muligt optil
slagtning.
Når de er på græsning spiser de masser af frisk græs, der gror på god gammel landbrugsjord uden
tilsætning af nogen som helst form for gødning eller kemikalier – kun tilsat naturens egne planter og
urter
tilvæksten er naturlig og uden pres for maksimal tilvækst på kort tid
okserne går i løsdriftsstalde på et tykt lag blødt halm eller på bløde madrasser. I særlige tilfælde
accepteres sand som alternativ til madresser.
spiser masser af ensilage, strøelse og grovfoder
tæt samarbejde med dyrlæge og konsulenter – også forebyggende.

