
 

 

 

 

Policy for dyrevelferd 
 

Bakgrunn:  

Animalske råvarer som egg, kjøtt og melk utgjør en stor og viktig del av innsatsfaktorene i NorgesGruppens 

produktportefølje, og et stort antall husdyr benyttes i produksjonen av disse råvarene. Dyrevelferdsloven fastslår 

utvetydig at dyr har en egenverdi, uavhengig av den nytteverdi de måtte ha for mennesker. Dyr skal behandles 

godt og beskyttes mot fare for unødvendige påkjenninger og belastninger. God dyrehelse og -velferd er også 

avgjørende for tillit blant forbrukere og kunder. NorgesGruppen ønsker derfor å være en pådriver for god 

kontroll og stadig bedre dyrevelferd.  

 

Ambisjon/Mål; 

 

Vi skal gi våre kunder trygghet for at strenge krav til dyrehelse og dyrevelferd er ivaretatt for produkter i 
NorgesGruppens sortiment, og ha de beste konseptene med høyere standard for de som ønsker mer. 

 

For å oppnå dette skal vi; 

a) Kommunisere tydelige krav og forventninger om dyrevelferd til alle relevante leverandører* 

b) Sikre at alle relevante leverandører kan dokumentere god kontroll og oppfølging av sine 
husdyrprodusenter og/eller underleverandører 

c) Være en pådriver for kontinuerlig forbedring av dyrehelse og -velferd i volumproduksjon 

d) Søke aktivt etter konsepter med bedre dyrevelferd, i tråd med kundenes behov og forventninger 

e) Støtte nasjonale dyrevelferdsprogrammer og andre tiltak som bidrar til økt dyrevelferd, samarbeid og 
transparens i verdikjeden 

f) Kommunisere åpent og ærlig om status i vårt arbeid 
 
 
* Relevante leverandører er alle leverandører som handler direkte med husdyrprodusenter, eller har produkter 

der hovedingrediensen er animalske råvarer, evt. ikke-animalske råvarer hvor dyr benyttes i produksjonen. 
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Krav og Forventninger:   

Dyr skal behandles godt og beskyttes mot fare for unødvendige påkjenninger og belastninger 

 

• Leverandører som handler i direkte kontakt med husdyrprodusenter skal ha effektive mekanismer for å følge 

opp, rapportere og kontinuerlig forbedre dyrehelse- og velferd i sine verdikjeder. 

• Nasjonale eller, som et minimum, EU forskrifter om dyrehold og dyrevelferd skal følges 

• Minimumskrav i norske forskrifter og bransjestandarder skal etterstrebes også ved import 

• Antibiotika og andre medikamenter skal kun brukes når foreskrevet av veterinær til syke dyr, og skal ikke 

brukes forebyggende eller som vekstfremmer. 

• Tvangsforing av dyr skal ikke forekomme. 

• Miljøberiking og muligheter for naturlig adferd iht. artsspesifikke behov skal vektlegges.  

• Bruk av fiksering og trang oppstalling med svært begrensede bevegelsesmuligheter skal minimeres. 

• Kirurgiske inngrep av ikke-medisinske årsaker skal så langt som mulig unngås, evt. utføres av 

veterinær/medisinsk faglig personell, med forsvarlig bedøvelse og smertelindring. 

• Råvarer fra gjøkalvproduksjon eller fra rasen Belgisk blå skal ikke benyttes.  

• Ull skal ikke komme fra dyr som har vært utsatt for mulesing. 

• Pels/hud skal ikke komme fra dyr som er avlet opp kun for å produsere dette.  

• Produkter som eksempelvis kosmetikk skal ikke komme fra produsenter som tester på dyr. 

• Arter som er truet eller vurdert som eksotiske skal ikke benyttes. 

• Viltlevende dyr skal ikke fanges og benyttes i produksjon i forbindelse med innhøsting e.l. 

• Dyr skal alltid bedøves før avlivning. 

• Vi forventer at alle leverandører av produkter med animalske råvarer som hovedingrediens kommuniserer 

og følger opp tilsvarende krav i sine leverandørkjeder. Dette gjelder også leverandører av produkter basert 

på ikke-animalske råvarer der det er kjent at dyr benyttes i produksjonen. 

• Vi forventer at alle relevante leverandører driver en strukturert, risikobasert oppfølging og forbedring av 

dyrevelferd i sine verdikjeder, med tydelige mål og åpen rapportering av resultater. 

 


