Retningslinjer for dyrevelferd i Norsk Kylling og Hugaas Rugeri
For Norsk Kylling AS og Hugaas Rugeri AS er dyrevelferd et høyt prioritert fokusområde. Vi har en
sterk forpliktelse til å holde høy standard av dyrevelferd i alle ledd i vår verdikjede.

Frihet fra sult, tørst og feilernæring
Frihet fra unormal kulde og varme
Frihet fra frykt og stress
Frihet fra skade og sjukdom
Frihet til å utøve normal atferd

Norsk Kylling AS og Hugaas Rugeri AS
anerkjenner at dyr som individer har følelser og
en egenverdi. Vi og våre leverandører skal som et
minimum støtte «De fem friheter»:
For oss omfatter ikke dyrevelferd bare god helse
og gode fysiske forhold, men også mentalt
velvære og mulighet for dyrene til å utøve sin
naturlige, artsspesifikke atferd. Dyrene skal gis
mulighet for positive opplevelser og følelsen av å
mestre sine omgivelser.
Vi skal kontinuerlig jobbe for forbedret
dyrevelferd.

Våre viktigste forpliktelser er:
• Vi skal ha en hybrid med en tilvekst som er forenlig med god dyrevelferd.
• Vi skal være åpne og ærlige om det vi gjør.
• Vi skal som et minimum etterfølge det til enhver tid gjeldende regelverk og, når mulig,
handle fra leverandører som er godkjent i henhold til en anerkjent velferdsordning.
• Vi skal tilby tilpassede miljøberikelser som strøbad, høy, eller tilsvarende materiale,
hakkeblokker, plattformer og vaglemuligheter.
• Ingen av våre dyr skal leve i bur.
• Vi målsetter en dyretetthet på 30 kg/m2, 17 % lavere enn det som kreves av norsk regelverk.
• Vi har en målsetning om at alle dyr skal oppleve naturlig lys blant annet gjennom å benytte
løsninger som dagslysspekter med innhold av UVA-lys.
• Transportlengde skal holdes så lav som mulig og ingen dyr skal transporteres mer enn 4 timer
til slakt.
• Vi bedøver alle kyllinger før avliving på slakteriet. Bedøving skal foregå mens dyrene fortsatt
er i transportkassene for å sikre respektfull og skånsom håndtering av dyrene med minimal
stressbelastning og risiko for skader.
• Vi skal ikke bruke kunstige eller hormonelle vekstfremmere.
• Ingen produkter i vår verdikjede skal komme fra dyr som er klonet eller har vært utsatt for
genteknologi.
• Vi skal ikke bruke antibiotika i fôr eller som forebyggende behandling. Til behandling av syke
dyr skal antibiotika brukes etter prinsippet «så lite som mulig, men så mye som nødvendig».
• Vi skal gjennom vår avtale med aktuelle fôrleverandører sikre utvikling av spesialtilpasset fôr
for vår hybrid, og med dette sikre god dyrevelferd.
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Vi skal gjennomføre årlig Etisk Regnskap på alle våre anlegg, og oppnå karakter A ved alle
revisjoner.
Vi skal bidra til forskning og utvikling av nye løsninger som kan forbedre dyrevelferden.
Norsk Kylling har bygd, og skal vedlikeholde og utvikle et kompetansemiljø med en egen
avdeling for dyrevelferd. Vi skal sørge for kontinuerlig kompetanseheving på alle nivå i vår
verdikjede. Alle som håndterer levende dyr skal, gjennom vår interne Kyllingskole, ha
spesifikk opplæring i dyrevelferd, dette i tillegg til lovpålagte kompetansekrav.
Alle sykdomstilfeller og avvik som produsenten opplever skal straks følges opp av veterinær
ved Norsk Kylling AS og Hugaas Rugeri AS og alle produsenter skal være trygge på at de får
hjelp dersom de behøver dette.
Vi skal jobbe tett med fagmiljøer på dyrevelferd, slik som f.eks Animalia.
Vi lytter til og inviterer dyrevernorganisasjoner inn i våre utviklingsplaner, tar de med til våre
fjøs og slakteri, og søker å oppnå en åpen og tillitsbasert dialog rundt dyrevelferd.
Vi har signert, og forplikter oss til kriteriene i ECC. Her forplikter vi oss til:

«Innen 2026, vil vi møte følgende krav for 100% av vårt sortiment i hele vår verdikjede:
1.

Følge alle krav I EUs regelverk for dyrevelferd.

2.

Implementere en maksimal tetthet på 30kg/m2 eller lavere. Delslakt skal unngås og hvis
nødvendig begrenses til ett delslakt per flokk.

3.

Ha en hybrid med høyere dyrevelferd: en av følgende hybrider: Hubbard Norfolk Black, JA757, 787,
957, or 987, Rambler Ranger, Ranger Classic, and Ranger Gold, eller andre som møter kriteriene i
RSPCA Broiler Breed Welfare Assessment Protocol.

4.

Ha forbedrede miljøfaktorer, inkludert:
•
•
•
•

Minst 50 lux lys, inkludert naturlig lys.
Minst to meter vagleplass og to hakkeobjekter per 1000 kyllinger.
Luftkvaliteten skal møte kravene i Annex 2.3 i the EU broiler directive, uavhengig av
tetthet.
Ingen bur eller fleretasjesystemer.

5.

Innføre controlled atmospheric stunning ved å bruke inerte gasser r multi-phase systems, or eller
effektiv elektrisk bedøvelse.

6.

Vise at overnevnte standard følges via en tredjeparts revisjon og årlig publisert rapport som viser
fremdriften mot forpliktelsene.»

Norsk Kylling AS og Hugaas Rugeri AS skal være foretrukken leverandør på grunn av vår ledende
posisjon innenfor dyrevelferd, og vi vil stille de samme krav til våre leverandører som vi gjør til oss
selv.
Vi skal revidere disse retningslinjene regelmessig, slik at de samsvarer med utvikling i forskning og
utvikling, etikk, vitenskapelige fakta, regelverk, prosedyrer og fremtidige krav fra våre kunder og vår
eier.
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