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Policy for god dyrevelferd  
 

1.  Formål og bakgrunn 

Verdens matproduksjon består av komplekse verdikjeder der prispress og høy etterspørsel øker 

risikoen for brudd på menneske- og arbeidsrettigheter så vel som brudd på prinsipper for god 

dyrevelferd. Gitt de komplekse utfordringene i vår bransje forplikter REMA 1000 seg til bærekraftig 

forretningspraksis og ansvarlig handel i hele vår verdikjede.  

God dyrevelferd 

REMA 1000 skal være en foregangsfigur for god dyrevelferd og legge til rette for et bærekraftig og 

ansvarlig forbruk for kundene våre. Gjennom sporbarhet og transparens skal vi sikre bedre innsyn 

i verdikjeden og hjelpe kundene med å ta mer opplyste og trygge valg. 

Vår generelle policy 
 
Dette er våre retningslinjer og generelle policy for Dyrevelferd og KSL (Kvalitetssystem i 
landbruket). 
 
Dyrevelferd fra avl til avliving: 
 
For dyreprodukter skal dyrenes velferd vies tilstrekkelig oppmerksomhet gjennom hele 
verdikjeden. Dyrevelferd skal vurderes i dyrets livsløp, fra avl til avliving. Som et minimum skal 
nasjonal lovgivning og internasjonale anbefalinger overholdes, og beste praksis etterstrebes. 
 

Fem friheter som definerer dyrevelferd 

Dyrevelferd defineres ofte gjennom fem friheter, og ved at vi har en egen dyrevelferdslov som 

ivaretar dyrenes rettigheter. 

De fem frihetene er gjengitt i våre etiske retningslinjer og er krav alle våre leverandører og 

samarbeidspartnere må forholde seg til: 

1. Frihet fra sult, tørst og feilernæring. 

2. Frihet fra kulde og unormal varme. 

3. Frihet fra frykt og stress. 

4. Frihet fra skade og sykdom. 

5. Frihet til å utøve normal atferd. 

Som minimum skal leverandøren overholde lokal lovgivning. Dette er forankret i våre etiske 

retningslinjer for leverandører (Supplier Code of Conduct) som er vår hovedpolicy for 

menneskerettigheter og kan leses i sin helhet på våre nettsider. REMA 1000 skal ikke benytte 

dyreforsøk under fremstilling av egne merkevarer (EMV) på kosmetikk- og husholdningsprodukter, 



 
 

Side 2 av 4 
Policy for god dyrevelferd  Sist oppdatert 
REMA 1000 Norge AS  07.09.2022 
 

og heller ikke gi andre i oppdrag å utføre det for seg. Det samme kreves av produsenter og 

leverandører av andre varer og tjenester. I 2030 vil alle animalske produkter solgt som REMA 1000 

EMV være av god dyrevelferd, og forventer det samme av våre øvrige leverandører. 

2. Omfang og ansvar  
 
Dette dokumentet gjelder for alle faste og midlertidig ansatte i REMA 1000 Norge AS og 
datterselskaper, og omfatter leverandørkjeden for våre egne merkevarer (EMV).  
 

Eier av policyen har det overordnende utførende ansvaret og skal sikre at dokumentet er publisert 

eksternt og distribuert internt til relevante roller og avdelinger. Ledere for relevante enheter er 

ansvarlig for at ansatte under deres ledelse er kjent med innholdet og at det er etablert prosesser 

som sikrer at prinsippene og kravene i policyen følges. Alle ansvarsholdere og ledere har plikt til å 

rapportere avvik fra prinsippene i policyen.  

3. Vår policy 

REMA 1000 har som mål å oppnå en ansvarlig og rettferdig verdikjede, som bidrar til en positiv 

utvikling for mennesker, dyr, samfunn og miljø. Vår policy for god dyrevelferd definerer krav til 

egen virksomhet og krav til våre leverandører og deres underleverandører. 

Forebyggende og avdekkende arbeid  

I REMA 1000 jobber vi kontinuerlig med å følge opp leverandører basert på risikokartlegging og 

aktsomhetsvurderinger for å forebygge og avdekke alvorlige brudd på dyrevelferd.  

 Vi forplikter oss til å overholde Åpenhetsloven, og gjøre aktsomhetsvurderinger i tråd med 
OECDs veileder for ansvarlig næringsliv.  

 

 Vi forplikter oss til å alltid vurdere sertifiseringsordninger for våre produkter. Vi målsetter 
å sertifisere alle EMV produkter som inneholder risikoutsatte råvarer innen 2025, som et 
viktig risikoreduserende tiltak for råvarer som det knyttet risiko for negativ påvirkning på 
mennesker, dyr, samfunn og miljø.  Vår policy for risikoutsatte råvarer setter krav til hvilke 
råvarer som skal sertifiseres.  

 

 Vi forplikter oss til å jobbe aktivt med å forbedre sporbarheten på våre produkter og krever 
at våre leverandører oppgir informasjon som omhandler produksjonssted og 
opprinnelsesland av alle råvarer. Transparens og sporbarhet er avgjørende for å kunne 
lykkes med å sikre og utvikle ansvarlig og bærekraftige leverandørkjeder. 

 

 Vi forplikter oss til bygge sterke og pålitelige relasjoner med våre leverandører for å sikre 
ansvarlige verdikjeder, og ha jevnlig dialog med andre interessenter.  

 

 Vi forplikter oss til å integrere ansvarlig handel som en viktig del av den interne 
opplæringen i REMA 1000, og jobbe forkapasitetsbygging og opplæring av våre 
leverandører innen ansvarlighet og bærekraft.  
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 Vi forplikter oss til å undersøke alle brudd eller mistanker om brudd på våre etiske 
retningslinjer og potensiell negativ påvirkning på mennesker, samfunn eller miljø i vår 
leverandørkjede, samt bidra til gjenoppretting dersom vi har forårsaket, bidratt til eller vært 
forbundet med skade eller negativ påvirkning. 

 

Dyrearter   

Egg 

 REMA 1000 skal ikke selge egg fra burhøns. 

 REMA 1000 jobber for å tilby økt antall egg som har Dyrevernmerke eller tilsvarende. 
 

Kylling 

 Kylling produsert under varemerkene Solvinge, Stange og Prima Lavpris skal være ECC 
sertifisert (eller tilsvarende sertifisering som gir det samme velferdsnivået). Dette betyr 
blant annet at merkene benytter saktevoksende rase, lavere tetthet, miljøberikelser, LED 
lys m/dagslysspekter og 3. parts kontroll. 

 Kylling produsert i Norge under andre varemerker (som skal selges i REMA 1000), skal ved 
første mulige anledning og senest innen utgangen av 2024, gå over til ECC sertifisert kylling 
(eller tilsvarende sertifisering som gir det samme velferdsnivået).  

 REMA 1000 vil fase ut produkter som inneholder ingredienser av Ross 308 (eventuelt 
andre hurtigvoksende raser), og erstatte disse med produkter fra ECC godkjent kylling 
(eller tilsvarende velferdsnivå).  

o Der kylling inngår som en ingrediens i norskproduserte produkter, skal det brukes 
ECC sertifisert kylling (eller kylling med tilsvarende velferdsnivå). Unntak kan gis 
hvis det er råvaremangel i markedet.  

o Der kylling inngår som en ingrediens i importerte produkter, skal det jobbes mot at 
det brukes ECC sertifisert kylling, eller kylling med tilsvarende velferdsnivå. 
 

 
Melkekyr & Storfe 

 REMA 1000 vil ikke importere storfe fra regnskogrammede områder. 

 REMA 1000 ønsker leverandører som benytter seg av offisielle standarder som er minst like 
gode som våre. Eksempler på dette kan være Classy Farm, Red Tractor etc. 

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

 REMA 1000 skal ikke selge eller benytte gjøkalv. 
 

Svin 

 Vi målsetter å øke antall produkter av svinekjøtt med Dyrevernmerket. 
 

Fisk og sjømat 

Fisk og sjømat er en viktig kategori for REMA 1000. Det er derfor viktig med tiltak som bidrar til å 

minimere de negative påvirkningene oppdrett og fangst har på naturen. REMA 1000 vil gjøre det 

vi kan, og stiller følgende krav til oss selv og våre leverandører: 

 Ingen fiskearter fra norsk rødliste. 
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 Ingen soya fra områder truet av avskoging. 

 Bærekraftige fôrråvarer. 

 Sertifiserte produkter som MSC på Tunfisk og ASC på scampi. 
 

 

Generelt 

 
 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, 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 eller benytte foie gras. 
 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. 

 
 

4. Vedlegg  
Ingen. 

 

5. Endringslogg  
Eier av policyen er ansvarlig for at policyen blir jevnlig evaluert og oppdatert om nødvendig. 

Oversikt over de viktigste endringene som har blitt foretatt: 

Versjon  Oppdateringer/endringer 
Versjon 2022:1  

 

 

    

    


