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I. POLITIKKENS FORMÅL 

 

➢ At få et forenet kodeks som beskriver, hvordan FirstFarms relaterer til og handler på etiske 

spørgsmål, som dyrevelfærd. 

➢ At sikre, at FirstFarms' medarbejdere er fortrolige med og forstår virksomhedens tilgang til 

dyrevelfærd. 

➢ At sikre, at beslutninger om dyrevelfærd træffes i overensstemmelse med den definerede 

håndtering af dyrevelfærd. 

➢ At introducere FirstFarms' håndtering af dyrevelfærd for interesserede parter. 

 

II. POLITIKKENS RÆKKEVIDDE 

➢ Denne interne politik introduceres for alle medarbejdere og er tilgængelig på hovedkontoret i hvert 

selskab i FirstFarms-koncernen og på FirstFarms' hjemmeside. 

➢ Bestemmelserne i denne politik gælder for alle selskaber i FirstFarms-koncernen (bilag 1) indtil nye 

ændringer. 

 

III. NØGLEPRINCIPPER 

FirstFarms er et dansk aktieselskab, som opkøber og driver landbrug i Østeuropa. Med afsæt i 

professionel ledelse og "best practice" opkøber, udvikler og driver vi jordbrugs- og fødevarevirksomhed. 

FirstFarms bifalder udviklingen mod et mere bæredygtigt landbrug. 

FirstFarms er en ansvarlig virksomhed. Vi er fuldt ud klar over det store ansvar det er at drive en 

moderne og effektiv landbrugsvirksomhed. Vi mener ikke, at vi kan drive vores forretning uden at tage 

hensyn til vores miljø, vores medarbejdere, vores dyr og involvering i lokalsamfundene. 

Vores aktiviteter omfatter håndtering af levende dyr i vores mælke- og svineproduktion. At sørge for 

dyrevelfærd for vores dyr er en hjørnesten for levering af produkter af høj kvalitet. FirstFarms overholder 

alle gældende juridiske og lovgivningsmæssige krav til arbejdet med levende dyr. Vi er forpligtet til at 

opretholde et højt dyrevelfærdsniveau på alle vores anlæg inden for rammerne af et moderne og 

effektivt konventionelt produktionssystem.  

Daglige og etablerede rutiner på alle vores farme er målrettet for at opretholde sundhedstilstand og 

trivsel for vores dyr. Alle medarbejdere er uddannet til at håndtere og behandle dyr på den rigtige måde. 

Med konstant forbedring af dyrenes sundhedstilstand, minimerer vi brugen af antibiotikabehandlinger. 

FirstFarms' tilgang til brug af antibiotika er begrænset. Vi behandler dyr med antibiotika i alvorlige 

tilfælde. Antibiotika anvendes ikke som forebyggende behandling. 

FirstFarms lægger stor vægt på forholdene for vores dyr og investerer konstant i forbedring af 

produktionsfaciliteterne.  

Transport af vores dyr til yderligere avl mellem vores datterselskaber foregår af firmaejede lastbiler i 

henhold til EU og lokal lovgivning. Transporttiden overstiger ikke 4 timer. FirstFarms foretager ikke 

transport af dyr til vores kunder, som er lokale landbrugs-eller forarbejdningsvirksomheder. FirstFarms 

indgår kun en kontraktaftale med partnere, der følger lovgivningen om dyretransport. 

IV. HÅNDTERING AF DYREVELFÆRD I MÆLKEPRODUKTIONEN 

Sundhed, trivsel og forhold i vores stalde er afgørende for køernes evne til at levere mælk af høj 

kvalitet. At yde god pleje til vores dyr er altid i fokus i vores virksomhed. Vores arbejde med trivsel i 

malkekvæg er baseret på Cow Comfort-programmet, der består af følgende principper:   

➢ Altid adgang til vand; 

➢ Adgang til afbalanceret kost; 
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➢ Undgå varmestress; 

➢ Faciliteter og dyreadfærd 

➢ Fri for sygdomme og skader. 

På vores malkekvægsbedrifter har dyrene adgang til rent vand og velafbalanceret nærende kost 24 

timer i døgnet. God fodringsstyring understøttes af brugen af det moderne overvågningssystem. 

Systemet giver realtidsdata om dyrenes sundhedsstatus baseret på deres aktivitetsmønstre. Dyrene 

inspiceres også dagligt af dyrlæger eller in-house zooteknikere. Sundhedsdata fra 

overvågningssystemet sikrer sammen med den daglige inspektion, effektiv sygdomsforebyggelse på 

bedriften. Medicinering af dyrene på bedriften finder sted i overensstemmelse med den gældende 

lokale regulering og kun i et nødvendigt omfang. For at øge vores besætnings sundhedstilstand og 

immunitet og dermed reducere dødeligheden, foretager vi følgende foranstaltninger: 

➢ Vaccination af alle kalve mod åndedrætsproblemer; 

➢ Selektiv ”drying off cows”;  

➢ Skræddersyede rationer til følsomme grupper som goldkøer og nykælvede køer; 

➢ Fodertilskud og optimering af råmælkskvalitet ved vaccination af goldkøer;  

➢ Forbedre hygiejnestandarder. 

FirstFarms bestræber sig på at have anlæg, der gør det muligt for køer at udvise deres mest naturlige 

adfærd så meget som muligt. Vores stalde har brede passager, er udstyret med individuelle båse 

med blødt og ren strøelse, der gør det muligt for dyrene at ligge ned og hvile. Staldene skal rengøres 

ordentligt, passager og skraberbaner holdes i god stand for at forhindre skader. Ventilationssystemer 

sikrer frisk luft i staldene. Luftkøling via et sprinklersystem bruges til at undgå varmestress blandt 

malkekøer. FirstFarms foretager konstant investeringer i forbedring af staldanlæggene.  

Medarbejdere, der arbejder med dyrene, skal behandle dyrene med respekt og må ikke gøre fysisk 

skade på dyrene. Desuden er klovbeskærerne løbende uddannet i korrekt behandling af klove og dyr 

for at undgå skader på benene. Alle medarbejdere får viden om dyrenes adfærd og behov, og de er 

uddannet i at håndtere dyr for at undgå stress i besætningen. FirstFarms har også et samarbejde 

med universitetet i Wien og en ekstern konsulent med henblik på at forbedre driften af farmen. 

Vi stræber efter at gennemføre god og ansvarlig ledelse for at sikre et langt og sundt liv for dyrene på 

farmen.  

V. HÅNDTERING AF DYREVELFÆRD I GRISEPRODUKTIONEN 

Helbred  

Velafbalanceret ernæringskost påvirker dyrenes sundhedstilstand og velvære. På alle vores farme 

sikrer vi den nødvendige adgang til rent vand og foder af høj kvalitet til vores besætninger. 

Velafbalanceret ernæring påvirker også vores søers evne til at levere råmælk af høj kvalitet, som 

spiller en afgørende rolle for vores smågrises livslange immunitet, sundhed og vækst. Råmælk giver 

de nødvendige immunglobuliner, som skaber grundlaget for smågrisenes immunsystem. Tidlig og 

tilstrækkelig indtagelse af råmælk af god kvalitet er afgørende for smågrisenes sundhed og vækst. 

Det daglige helbredstjek af vores besætninger er en del af driften og kontrolleres af en dyrlæge. Der 

udføres forskellige typer laboratoriekontroller, også som led i driften. De giver oplysninger om 

sygdomme, bakterier, vira, antibiotikaresistens i besætningen og immunoglobulin i råmælken. Daglige 

sundhedstjek og rutinemæssigt laboratoriekontrol hjælper os med at træffe den rigtige beslutning om 

sundhedshåndtering i besætningerne og gennemføre de nødvendige forebyggende foranstaltninger.  

Vores tilgang er begrænset til individuelle antibiotikabehandlinger i alvorlige tilfælde. Vi bruger ikke 

antibiotika til gruppen af dyr som forebyggende behandling. I vores besætninger, praktiserer vi 

forskellige slags naturlige planteekstrakter (for eksempel alge, græskar og hvidløg ekstrakter) som 

fodertilskud sammen med organisk syre kombination i drikkevand. Det har en positiv indvirkning på 
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dyrenes sundhed. At holde sundhedstilstand og immunitet af vores dyr på et højt niveau fra 

fødselstidspunktet, gør det muligt for dem at beskytte sig selv mod forskellige sygdomme. 

Trivsel 

Ud over at tage sig af vores dyrs sundhed, er vi forpligtet til at beskytte vores besætning mod 

psykiske lidelser. Vores medarbejderes menneskelige tilgang til besætningerne spiller en afgørende 

rolle for dyrenes trivsel. Alle vores medarbejdere er uddannet til at sikre en rolig pleje af dyrene og for 

at sikre gode levevilkår for dem. 

Ud over tilfredsstillende forsyning af frisk luft, frisk vand, foder og behageligt miljø, giver vi permanent 

adgang til manipulerbare materialer som halm, træ eller andre organiske materialer, for at fremme 

aktiviteter blandt grisene. 

Stress følsomhed af dyr afhænger af genetik. Vores dyr har dansk genetik, der er karakteriseret ved 

lavere stressfølsomhed. For at kunne præstere på et højt niveau skal vi i henhold til den genetiske 

kapacitet sørge for et højt velfærdsniveau for vores dyr.  

Slibning af tænder og halekupering vil kun ske, hvis det er nødvendigt. Det bidrager både til at 

minimere stress blandt smågrise og undgå spredning af bakterier og infektioner.  

Anlæg 

FirstFarms er fuldt ud klar over det store ansvar, det er at drive en moderne og effektiv animalsk 

produktion. I vores produktionssystem arbejder vi hele tiden på at forbedre dyrenes boliger og 

biosikkerhed, hvilket ikke går på kompromis med dyrevelfærdsniveauet for konventionel 

griseproduktion. 

I vores produktioner er søerne hovedsageligt anbragt i grupper for at give mulighed for at praktisere 

social adfærd. Men i de første 28 dage af graviditeten er søerne meget følsomme over for enhver 

form for stress, dette håndterer vi ved at holde søerne i de enkelte båse i denne periode.  I tilfælde af 

en so ikke trives, vil vi tage den til særlig pleje. I barselsenheden har vi individuelle kassesystemer, 

der giver en høj overlevelsesrate for de diende smågrise. Vi har velfærdsreder med gulvvarme til 

diende smågrise. Reden har en åbning, der gør det muligt for soen at se sine smågrise når som helst. 

I vores produktionssystem fravænner vi smågrisene i gennemsnit ved fire uger og ikke yngre end 3 

uger. Vi bruger familie fravænning, hvilket betyder, at vi holder gruppen af diende smågrise fra hver 

so sammen i et fravænningshus indtil slut. Dette system minimerer stress og spredning af sygdomme. 

Hvis vi har smågrise, der ikke trives i gruppen, vil de blive udvalgt og anbragt i en bås med særlig 

omhu. 

For at modvirke rastløshed blandt vores grise implementerer vi fodringsteknologi, hvor grisene skal 

være aktive for at få foderet. 

 

Denne interne politik træder i kraft og er gældende for alle selskaber i FirstFarms-koncernen. 

 

 

I Billund, februar 2021 

 

.................. ........................ 
Anders Holger Noergaard 
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Bilag 1: Selskaber i FirstFarms-koncernen 

 

FirstFarms A/S, et dansk aktieselskab, registreret i handelsregisteret under CVR-nr. 28312504, med 

hjemsted på Majsmarken 1, 7190 Billund, Danmark. 

 

FirstFarms Agra M s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 34 122 

087, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 

13205/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mlyn Záhorie a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

34 104 071, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 4869/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms Mast Stupava a.s., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 

36 529 401, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sa, Insert 

Nr. 2375/B, Slovakiet. 

 

FirstFarms s.r.o., med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01, Slovakiet, BIN 35 916 346, 

registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert Nr. 34492/B, 

Slovakiet. 

 

MORAVA AGRO s.r.o., med hjemsted på Malé Leváre 469, Malé Leváre 908 74, Slovakiet, Id. Nr. 

(IČO): 35 920 653, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion 

Sro, Insert Nr: 34880/B, Slovakiet. 

Obilná s.r.o. med hjemsted på Vinohrádok 5741, Malacky 901 01 Slovakiet, Id. Nr. (IČO): 54 

084 438, registreret i handelsregisteret vedligeholdt af distriktsretten Bratislava I, Sektion Sro, Insert 

Nr.: 145035/B, Slovakiet. 

FirstFarms Gabčíkovo s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 35 

844 761, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15266/T, Slovakiet. 

 

Gabčíkovo City land s.r.o., med hjemsted på Patašská 586 Gabčíkovo 930 05, Selskabs ID nr.: 36 

264 881, registreret i handelsregisteret for tingretten Trnava Sektion: Sro, entry nr.:  15353/T, Slovakiet. 

 

FirstFarms Granero s.r.o., med hjemsted på Vlasatice 419, 691 30 Vlasatice, BIN 454 78 295, 

registreret ved det kommercielle register, der føres af den regionale domstol i Brno, Sektion C, Insert 

Nr. 5080, Tjekkiet.  

 

FirstFarms Hungary Kft., med hjemsted på H-5932 Gádoros, Tanya 1, registreret ved det 

kommercielle register der føres af Békes Megyei Bíroság, Ungarn.  

 

FirstFarms Agro East SRL, med hjemsted i Surdila Greci, Garii Street, nr. 1, Braila registreret i 

handelsregisteret under reference nummer J09/220/2009 Braila, unik registreringskode (CUI) RO 

15104360, Rumænien. 

FirstFarms SRL, med hjemsted på Calea Sagului nr. 219, Com. Giroc, Loc. Chisoda 307221, Jud. 

Timis, registreret i handelsregister med J09/349/2012, CVR-nr.: RO-21795228, Rumænien. 

AISM SRL, med hjemsted på Str. Corneliu Coposu, nr. 2, Et. 3, Ap. 21, Jud Satu Mare, registreret i 

handelsregister med J30/192/2006, CVR-nr.: RO-18429294, Rumænien 

 


