
 
 

Policy dyrevelferd - Nordic Choice Hotels 

Nordic Choice Hotels (NCH) ønsker å bidra til en mer bærekraftig utvikling - også gjennom sine 
innkjøp av varer og tjenester. Med bærekraftig utvikling menes utvikling som ivaretar 
mennesker, dyr og miljø.  

Tilbud av mat og drikke utgjør en betydelig andel av tilbudet NCH tilgjengeliggjør for våre 
kunder, og dyrevelferd er definitivt et viktig aspekt for vår forretningsmodell. Denne policy skal 
gjelde alle produkter vi kjøper inn og serverer, på alle våre hotell, i alle land vi opererer.  

Som storaktør med mange restauranter ønsker vi å styre etterspørselen etter mat. På den 
måten unngår vi å legge press på truede dyrearter eller støtte miljøfiendtlig produksjon. 
Retningslinjene forklarer hva hotellene skal la være å kjøpe inn og servere våre gjester, og 
hvilke standarder vi stiller til våre leverandører.  

Dokumentet revideres årlig. NCH har ansvar for at retningslinjene blir oppdatert og gjort kjent for 
alle relevante leverandører.  

Generelle føringer og krav 

● Det er en forutsetning at alle ingredienser og produkter som selges til NCH er produsert 
og merket i henhold til gjeldende regelverk. Nasjonale eller, som et minimum, EU 
forskrifter om dyrehold og dyrevelferd skal følges. Minimumskrav i norske forskrifter og 
bransjestandarder skal etterstrebes også ved import.  

● Generelt skal leverandører innen primærproduksjon være tilsluttet Kvalitetssystem i 
Landbruket (KSL) eller sertifisert iht. GFSI godkjente standarder.  

● Vi forutsetter også at våre leverandører på forespørsel fremskaffer nødvendig 
informasjon for dokumentasjon av etterlevelse av til enhver tid gjeldende regelverk og 
godkjenninger/sertifiseringer. Matinformasjon for mat- og drikkevarer skal være 
tilgjengelig i portalen www.matinfo.no eller gis i avtalt format.  

● Leverandører forventes å drive en oppfølging av sine underleverandører, med 
risikobasert tilnærming og tilgjengeliggjøring av resultater på forespørsel av NCH.  

● Leverandører forventes å jobbe med forbedring av dyrevelferd, og tilgjengeliggjøring av 
resultater på forespørsel av NCH.  

● Der sertifiseringen innen miljø, dyrevelferd, sosiale eller etiske forhold er tilgjengelig, og i 
produkter som har utgjør en betydelig del av NCH sitt tilbud, skal produkter med slike 
sertifiseringer velges og leverandører med rutiner og kompetanse som sikrer lav 
miljøbelastning, foretrekkes. Relevant sertifisering velges ut fra impact-analyser på 
gjeldende produkter.  



Krav og forventninger dyrevelferd 

● God dyreomsorg skal sikres. Dyr skal behandles godt og beskyttes mot unødig lidelse 
og sykdom. Bærekraft, dyrevelferd og sikkerhet skal vektlegges i fremstilling av 
produktene. 

● Mat servert på våre hoteller skal ikke bestå av produkter eller arter spesifisert på NCH 
sin Rødliste. Produkter av gåselever eller andelever tillates ikke. Råvarer fra 
gjøkalvproduksjon eller fra rasen Belgisk blå skal ikke benyttes. Arter som er truet eller 
vurdert som eksotiske skal ikke benyttes. 

● Antibiotika tillates ikke i forebyggende og vekstfremmende henseende ved dyreoppdrett. 
Antibiotika skal kun benyttes for å bote eller lindre sykdom som er diagnostisert av 
veterinær, og skal kun brukes når foreskrevet av veterinær. Leverandører skal arbeide 
aktivt for å redusere bruk av antibiotika, og tilgjengeliggjøring av resultater på 
forespørsel av NCH.  

● Kirurgiske inngrep av ikke-medisinske årsaker skal så langt som mulig unngås, evt. 
utføres av veterinær/medisinsk faglig personell, med forsvarlig bedøvelse og 
smertelindring. 

● Dyr skal alltid bedøves før avlivning. 

● Det tillates ikke oppdrett der det skjer kloklipping, sporrklipping (sporrklipping kan tillates 
ved dispensasjon og kontroll fra myndigheter), nebbtrimming, og tvangsfôring.  

● Leverandører av fugl og egg skal som minimum være tilsluttet KSL, eller kunne vise til 
tilsvarende godkjenning.  

● Alle egg-produkter (både hele egg og som ingredienser i produkter) kommer fra 
frittgående høner.  

● Soya i dyrefôr (kraftfôr) til i kjøttproduksjon skal være lavt (maks 10%) eller være 
sertifisert soya. Bærekraftig produserte fôrråvarer skal prioriteres.  

● Alle fiskeprodukter skal være merket i henhold til forskriftskrav. MSC- og ASC-sertifiserte 
sjømatprodukter skal foretrekkes. Det skal arbeides mot at all sjømat skal være 
bærekraftig produsert med MSC- eller ASC-sertifisering der dette er mulig innen 
utgangen av 2022.  

● Tunfisk skal fanges med redskap som skåner delfiner.  

● All scampi og reker være MSC- eller ASC-sertifisert. All 
oppdrettslaks skal være ASC-sertifisert.  

● Fisk-/fiskeprodukter som har lavt soyainnhold i fôret 
(maks 25%) eller sertifisert soya i fôret og som benytter 
bærekraftig produserte fôrråvarer skal prioriteres.  



● Matvarer skal ikke inneholde eller være fremstilt fra genmodifiserte mikroorganismer, dyr 
eller planter.  

● Leverandører av fugl, svin, storfé og fisk bør ha en handlingsplan for reduksjon og/eller 
utfasing av soya-innholdet eller benytte sertifisert soya i kraft- og fiskefôret. 
Leverandører av soya og produkter som inneholder en vesentlig andel soya skal også 
aktivt arbeide for å sikre sporbarhet til plantasje for dyrkingen, for å unngå at 
soyaproduksjonen bidrar til avskoging og andre sosiale- og miljømessige problemer. 
Dette gjelder spesielt fòrvarer. Sertifiseringsstandarder skal tilsvare de som er utarbeidet 
av Proterra og «Round Table on Responsible Soy (RTRS)». Leverandører som kan 
bevise at hele deres produksjon er avskogingsfri skal prioriteres. 

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

● Dyr skal transporteres så skånsomt som mulig, og det skal ikke overstige 8 timer 
transport.  

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

● NCH aksepterer ikke halekupering og andre operative inngrep på dyr, med mindre det er 
nødvendig ut fra hensynet til dyrets helse. 

Dyrevelferd i andre produkter enn mat og drikke 

● Dyretesting under framstilling av husholdningsprodukter skal ikke forekomme. 

● Dyretesting under framstilling av kosmetiske produkter, hudpleieprodukter skal ikke 
forekomme. 

● Skinn og lærprodukter: Skal bare fremstilles av biprodukter fra matproduksjon. OEKO 
TEX Leather Standard eller tilsvarende.  

● Dunprodukter: Skal bare fremstilles av biprodukter fra matproduksjon. Fortrinnsvis 
Svanemerket eller sertifisert etter tilsvarende standard (eks. Responsible Down 
Standard).  

● Ull/Pels: Ull fra sauer som har vært utsatt for mulesing skal ikke brukes i framstillingen 
av våre produkter. Pels fra dyr som er oppdrettet eller fanget vesentlig for pelsens skyld, 
skal ikke brukes i fremstilling av våre produkter.  


