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Dyrevelferd og KSL (Kvalitetssystem i landbruket) 

 

1. Dyrevelferd fra avl til avlivning  

a) For dyreprodukter skal dyrenes velferd vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele 

verdikjeden. Dyrevelferd skal vurderes i dyrets livsløp, fra avl til avlivning. Som et minimum 

skal nasjonal lovgivning og internasjonale anbefalinger overholdes, og beste praksis 

etterstrebes. Varer levert av Leverandøren skal være i samsvar med følgende prinsipper: 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte pels fra dyr som er alet opp eller fanget vesentlig 

for pelsens skyld. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte dun fra fjørfe som er levendeplukket eller brukt i 

produksjon av foie gras, og krever det samme av leverandøren. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte ull fra sauer som har vært utsatt for mulesing i 

egne merkevarer, og krever det samme av leverandøren. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte ull fra angorakaniner, og krever det samme av 

leverandøren. 

• REMA 1000 skal ikke selge egg fra burhøns. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte foie gras. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte produkter fra storferasen Belgian Blue. 

• REMA 1000 skal ikke selge eller benytte gjøkalv. 

• REMA 1000 skal ikke benytte dyreforsøk under fremstilling av egne merkevarer på 

kosmetikk- og husholdningsprodukter, og heller ikke gi andre i oppdrag å utføre det for 

seg. Det samme kreves av leverandøren. 

• REMA 1000 skal ikke lansere nye produkter som inneholder kjøtt fra kyllingrasen Ross 

308. REMA 1000 vil på sikt fase ut produkter som inneholder Ross 308 og erstatte de med 

produkter fra kyllingraser med bedre dyrevelferd.  

• Alle råvarer fra norske produsenter skal være fra KSL godkjente gårdsbruk. 

 

b) Prinsippene som ovenfor er gjengitt for REMA 1000 gjelder tilsvarende for andre Reitan 

Handel selskaper, med mindre annet er særskilt avtalt.  
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Dette vedlegget er i to eksemplarer, ett til hver av partene. 

 

___________,__________   ____________,____________ 

Sted/dato    Sted/dato 

 

________________________________  _______________________________ 

For Leverandøren:  For REMA 1000 Norge AS 

 

_______________________________ ________________________________ 

(Navn, stilling – med blokkbokstaver) (Navn, stilling – med blokkbokstaver) 

 


