Retningslinjer for
dyrs rettigheter
Vedtatt av styret for BWH Hotel Group i Scandinavia, november 2021

Disse retningslinjene skal sikre at BWH Hotel Groups leverandører i alle ledd kan
garantere at varene som leveres, oppfyller nasjonale lover og forskrifter om dyrs
rettigheter.
HVEM GJELDER RETNINGSLINJENE FOR?
Retningslinjene gjelder for medlemshotellene som drives under BWH Hotel Group i
Skandinavia, eller en av de underliggende merkevarene. Det operative ansvaret for at
retningslinjene følges, ligger hos de som har ansvaret ved hvert hotell: eier, hotellsjef
og administrerende direktør. Retningslinjene er vedtatt av styret i BWH Hotel Group.
Retningslinjene skal revideres årlig, eller oftere ved behov. Disse retningslinjene er en del
av de etiske retningslinjene for leverandører.
STANDPUNKT
Hos BWH Hotel Group jobber vi for at all virksomhet skal utføres på en måte som sikrer
etisk håndtering av dyr og respekt for dyrevelferden..
DYRENES FEM FRIHETER
BWH Hotel Group skal handle basert på dyrenes fem friheter, som er definert av EUs
Farm Animal Welfare Council (FAWC):


Frihet fra sult og tørste.



Frihet fra fysisk ubehag ved å sikre egnet miljø og hvilested.



Frihet fra smerte, skade og sykdom.



Frihet til å utføre naturlig adferd.



Frihet fra angst og frykt, samt unngå mental lidelse.

ANIMALSKE PRODUKTER I MAT
Medlemshotellene våre skal sørge for at alle innkjøp av animalske råvarer eller produkter
som inneholder animalske komponenter, gjøres i samsvar med dyrenes fem friheter. Det
betyr at vi velger egg (inkludert egg i skall, hele egg, flytende egg, eggmasse samt egg
i andre produkter) fra frittgående høns, kjøtt fra kontrollerte produsenter, og så videre.
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Vi hos BWH Hotel Group i Skandinavia har valgt å arbeide med European Chicken
Commitment som en del av vårt arbeid for bedre dyrevelferd. Beslutningen gjelder for
alle hoteller i BWH Hotel Group i Skandinavia, og den gjelder for all kylling vi kjøper
inn. Alle kriterier skal være oppfylt innen 2026. I tillegg vil minst 20 % av kyllingene i
respektive markeder (i tillegg til å oppfylle ECCs kriterier) ha hatt tilgang til uteområder.
https://welfarecommitments.com/europeletter/
ANTIBIOTIKA
Intensiv avl samt handel med og transport av levende dyr øker risikoen for smitte
spredning blant dyr. Det har ført til at enkelte bønder rutinemessig bruker antibiotika
på hele besetningen som et forebyggende tiltak, noe som igjen øker risikoen for
antibiotikaresistens.
Ved forhandlinger med nye leverandører, og ved reforhandling med eksisterende
leverandører, skal medlemshotellene våre stille konkrete innkjøpskrav når det gjelder
bruken av antibiotika:


Antibiotika skal ikke brukes til vekstfremmende formål.



Antibiotika skal bare brukes som foreskrevet av veterinær.

	
Det

skal finnes utførlig dokumentasjon av all bruk av antibiotika, inkludert via fôr og
vann. Ansvarlig veterinær skal regelmessig gå gjennom og signere dokumentasjonen.

	
Hvis

antibiotika gis gjentatte ganger til alle dyr i en viss aldersgruppe, skal årsaken til
det dokumenteres, utredningen skal gjennomføres av en veterinær, og det skal utvikles
en tiltaksplan for å motvirke helseproblemer, som skal følges.

	
Det

skal finnes en helseplan med rutiner for forebyggende helsearbeid og redusert
smittespredning, og den skal følges. Planen skal ha fokus på strategisk forebyggende
dyrehelsearbeid, inkludert smittevern, og den skal som minimum inneholde følgende:
•B
 ehov for karantene, vaksinasjoner og andre tiltak for å forbedre helsen.
•R
 utiner for smittevern for besøkende og ved inn- og utførsel av dyr til/fra
besetningen.
• Rutiner for dyrestrømmer og smittevern i besetningen.
• Rutiner for rengjøring og desinfisering av fjøs.
• Rutiner for å håndtere tilbakevendende helseproblemer i forskjellige aldersgrupper.

PROSESSER OG ETTERFØLGELSE
Vi samarbeider med innkjøpsorganisasjonen Nores for å sikre at produkter som kjøpes inn
og konsumeres på medlemshotellene, overholder disse retningslinjene.
Disse retningslinjene er en del av de etiske retningslinjene som hvert hotell signerer når
de blir medlem av BWH Hotel Group.
Hvis retningslinjene ikke følges, vil ikke hotellet lenger kunne markedsføre seg som en
del av BWH Hotel Group og dennes varemerker. Hotellet kan også ekskluderes fra kjeden
umiddelbart.
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