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Om Business Benchmark on Farm Animal Welfare
Business Benchmark on Farm Animal Welfare(BBFAW) er det ledende internasjonale systemet for vurdering
av styring, forankring, resultatoppnåelse og åpenhet når det gjelder dyrevelferd1 i næringsmiddelindustrien.
Vurderingssystemet gjør det mulig for bedrifter, frivillige organisasjoner, investorer og andre aktører å få kjennskap
til virksomhetenes praksis og resultater når det gjelder dyrevelferd, og er en pådriver – både direkte og gjennom
innsatsen til andre – for virksomhetenes forbedringer når det gjelder dyrevelferden.
Det globale BBFAW-programmet publiserte sin tiende rapport i mars 2022. Den årlige referansemålingen evaluerer
150 av verdens ledende virksomheter fra næringsmiddelindustri, matvarehandel og HORECA. Evalueringen
fokuserer på offentlig tilgjengelig informasjon knyttet til dyrevelferdsforvaltning, -styring, -innovasjon og
-rapportering. BBFAW-metodikken er utviklet sammen med ledende dyrevelferdsorganisasjoner og støttes av et
stort antall investorer. Disse investorene bruker BBFAW-rangeringen som grunnlag for deres engasjement med
bedrifter og som en del av deres risikoidentifiseringsprosess.
I 2019 ble BBFAW Nordic etablert som den første regionale versjonen av BBFAWs referansemålinger. Et
utvalg av Norges ledende næringsmiddelbedrifter ble vurdert for første gang i 2020 ved hjelp av den globale
BBFAW 2020-metodikken. I begynnelsen av 2022 ble en ny evaluering gjennomført ved hjelp av den globale
BBFAW 2021-metodikken. Resultatene av den siste vurderingen er presentert i denne rapporten. Den norske
referansemålingen er i dag finansiert av KLF (Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund), Nortura og Rema 1000.
Utviklingen av referansemålingen ledes av en teknisk arbeidsgruppe bestående av representanter for hver av
partnerne og BBFAW-sekretariatet. Mer informasjon om BBFAW Nordic-programmet finner du på
https://bbfaw-nordic.com.
Det globale BBFAW-programmet ledes av BBFAWs medgrunnlegger, Compassion in World Farming
(CiWF). Sammen med sin partner FOUR PAWS tilbyr CiWF teknisk ekspertise, veiledning, finansiering og
praktiske ressurser, samtidig som de gir støtte til de evaluerte næringsmiddelbedriftene i form av opplæring,
programkompetanse og rådgivning.
Mer informasjon om det globale BBFAW-programmet finner du på https://www.bbfaw.com og
https://www.bbfaw.com/about-us/governance/.
Chronos Sustainability
BBFAW og BBFAW-Nordic programmene administreres av et uavhengig sekretariat under Chronos Sustainability
Ltd. I denne rollen er Chronos Sustainability ansvarlig for å stille administrerende direktør til disposisjon samt andre
ressurser som er nødvendige for å levere den årlige referansemålingen, undersøke og evaluere bedriftene, og
være i dialog med bedrifter og andre aktører. Chronos Sustainability har hovedsete i Storbritannia og samarbeider
med mange av verdens ledende selskaper, investorer og frivillige organisasjoner om å håndtere risikoene og
forvalte mulighetene knyttet til bærekraft og beslektede spørsmål. Mer informasjon finner du på https://www.
chronossustainability.com/
KLF
Kjøtt- og fjørfebransjens Landsforbund (KLF) er en interesse- og bransjeorganisasjon som representerer den
privateide, frittstående delen av kjøtt-, egg- og fjørfebransjen i Norge. Organisasjonen har per 2020 rundt
140 medlemsbedrifter fordelt på ca. 150 anlegg og med en omsetning på til sammen ca. 21 milliarder kroner.
Medlemsbedriftene består av eggpakkerier, eggproduktfabrikker, slakteri- og kjøttforedlingsbedrifter, importbedrifter,
småskala-bedrifter og kjøttforretninger. Du finner mer informasjon om KLF på: https://kjottbransjen.no/
Nortura
Nortura er en av de største matvareprodusentene i Norge, og har som formål å legge til rette for egg og
kjøttproduksjon i hele Norge. Nortura har 5 000 ansatte og 17 100 eiere, og omsetter årlig for om lag 26 milliarder
kroner. Du finner mer informasjon om Nortura på: https://www.nortura.no/
Rema 1000
Rema 1000 AS omfatter virksomheten til Rema 1000 Norge og Danmark. Virksomheten eies 100 prosent av Reitan
Retail. Rema 1000 Norge består av et hovedkontor i Oslo, samt tolv regionskontorer og seks distribunaler. Per oktober
2020 hadde kjeden 1001 butikker, hvorav 649 i Norge og 352 i Danmark. Du finner mer informasjon om Rema 1000
på: https://www.rema.no/
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Eng: Farm animal welfare, egentlig ‘husdyrvelferd’ eller ‘dyrevelferd for produksjonsdyr’. Siden rapporten kun omhandler produksjonsdyr, brukes for enkelhets skyld stort sett ‘dyrevelferd’.

Innholdsfortegnelse
Forord............................................................................................... 4
1. Benchmark 2021 - Hovedfunn........................................... 5
2. BBFAW Norge - Bakgrunn..................................................... 6
3. Samlede Resultater ................................................................ 7
4. Benchmark 2021 – Resultater i detalj..............................11
5. Vurdering Av 2021-Resultatene Og Veien Videre........24
Vedlegg..........................................................................................28
	1: 	2021 BBFAW Norge Benchmark: Omfang Og Metode
2: 2021 BBFAW Norge - Virksomhetsoversikt
Takk til

3

The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Norge 2021 Rapport

Forord
BBFAW-revisjoner er nå gjennomført for andre gang i Norge. Vi er stolte av å kunne
presentere årets resultater, og med det bidra til mer åpenhet og transparens i
arbeidet med dyrevelferd i norsk kjøtt- og eggbransje.

Stadig flere norske bedrifter er bevisst på å kommunisere hvordan de
jobber med dyrevelferden. Og det er bra; i landbruket og de delene
av verdikjeden som håndterer levende dyr har dyrevelferd vært på
dagsordenen i mange tiår. Så det er naturlig at bransjen kan formidle
at veldig mye er bra, men når det gjelder dyrevelferd vil det likevel
alltid være slik at det fins forbedringsmulighet. Gjennom BBFAW
kan den enkelte bedrift sammenlikne sitt arbeid både nasjonalt og
globalt, og på den måten motiveres til videre utvikling og fremgang
innen dyrevelferdsarbeid.

BBFAW er i stadig utvikling, både innholdsmessig og i geografisk
virkeområde. I Norge er det Rema 1000 as, Nortura SA og KLF som
bidrar økonomisk slik at BBFAW kan utføre revisjonene i Norge. De
finansielle bidragsyterne har likevel ingen innflytelse på innholdet i
revisjonene eller resultatene. I skrivende stund reviderer BBFAW sine
kriterier. Avhengig av utfallet av den prosessen kan det være behov
for endringer også i Norge. Vi jobber derfor tett opp mot BBFAW for
å legge til rette for at endringene i det fremtidige verktøyet fortsatt
er relevant og at det kan benyttes i Norge.

Det er ikke bare oss i verdikjedene for animalske produkter
som er opptatt av dyrevelferd. Samfunnets rammer og mål for
dyrevelferden er en politisk oppgave. Regjeringen har nå besluttet at
det skal utarbeides en stortingsmelding om temaet. I arbeidet med
meldingen skal det blant annet ses nærmere på utviklingen i norsk
husdyrhold og husdyrproduksjon, og på ny kunnskap om dyrevelferd.
Stortingsmeldingen skal etter planen være ferdig i løpet av våren 2023.

Vi ønsker å vise status for dyrevelferd i Norge på en åpen og
ærlig måte. I Norge er det i dag en rekke verktøy i bruk for å bedre
dyrevelferden som det samarbeides om i bransje. Vi er derfor trygge
på at verdikjeden for animalske produkter vil finne gode løsninger
som også svarer ut dyrevelferdskravene som er på trappene fra i
Farm2Fork-arbeidet i EU.

Faglig kunnskap og dokumentasjon av dyrevelferden vil være et viktig
grunnlag for stortings-meldingen. Resultatene fra to år med BBFAW
i Norge vil være et viktig bidrag inn i prosessen med å få oversikt
over den norske situasjonen og hvordan den er sammenlignet med
enkelte andre bedrifter og land.
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Benchmark 2021 - Hovedfunn

Kapittel 1. Benchmark 2021 - Hovedfunn
Dette er den andre rapporten fra BBFAW Norge. Rapporten analyserer offentlig tilgjengelige
dyrevelferdspolicyer, styringssystemer, rapportering og resultatoppnåelse til 20 av Norges ledende
næringsmiddelbedrifter utfra 37 kriterier. BBFAW-metodikken er blitt etablert og testet globalt i
ti år, og er dermed den mest anerkjente og omfattende internasjonale kartlegging av bedriftenes
dyrevelferdspraksis. Hovedfunnene fra 2021-evalueringen i Norge presenteres her.
Hovedfunn 1: Norske næringsmiddelbedrifter er ledende innen dyrevelferd

Til tross for at dette bare er det andre året norske bedrifter er blitt evaluert med den globale BBFAWmetodikken, har gjennomsnittsscoren bedret seg betydelig, fra 34 % i 2020 til 42 % i 2021 (ved
sammenligning av de samme 20 bedrifter). Resultatet er høyere enn den gjennomsnittlige prosentscoren
på 32 % for de 150 selskapene som dekkes av den globale BBFAW Benchmark i 2021. Samlet resultat i
Norge utmerker seg også i forhold til nesten alle andre geografiske områder som ble evaluert av det globale
BBAW-programmet i 2021, deriblant Europa (unntatt Storbritannia) med en samlet gjennomsnittlig
prosentscore på 36 %, og er kun forbigått av Storbritannia, som oppnådde en gjennomsnittlig prosentscore
på 59 %.

Hovedfunn 2: BBFAW bidrar til økt rapportering og åpenhet om dyrevelferd

Referansemålingene fra 2021 i Norge viser betydelige forbedringer i hovedområdene Ledelsesforankring
og policy, Styring og ledelse samt Rapportering av resultater og innvirkning. Resultatene viser også at
mange selskaper har begynt å ta i bruk BBFAW-metodikken som et rammeverk for å formalisere ledelse og
rapportering når det gjelder dyrevelferd. Programmet har bidratt til økt åpenhet om dyrevelferd. Mange
selskaper publiserer nå detaljerte beskrivelser av sine retningslinjer, forpliktelser og resultater på dette
feltet. Et annet positivt resultat er antall bedrifter som engasjerer seg med BBFAW - i 2021 gav 45 % av de
evaluerte bedriftene tilbakemeldinger på sine foreløpige resultater.

Hovedfunn 3: Tre norske næringsmiddelbedrifter oppnådde nivå 1, dvs. toppnivå i
BBFAW, som antyder at dyrevelferd er en integrert del av deres forretningsmodell

Tre bedrifter – en kyllingprodusent, en eggprodusent og en kylling- og eggprodusent – ble rangert på nivå 1 i
2021. Disse bedriftene viser at de er ledende innen dyrevelferd ved å ta i bruk en strategisk tilnærming til
dyrevelferd og gjennom forbedrede ledelsessystemer og -prosesser, samt ved å styrke
resultatovervåkingen og rapporteringsprosedyrer. Deres tilnærming går utover lovpålagte krav, og viser at
de ser på dyrevelferd som et prioritert område blant andre bærekraftsspørsmål.

Hovedfunn 4: Dyrevelferd fortsetter å spille en sentral rolle ved overgangen til et
mer bærekraftig matsystem

Til tross for at næringsmiddelindustrien står overfor vedvarende sosiale, miljømessige og økonomiske
utfordringer, signaliserer de betydelige forbedringene i scoring på tvers av de bedriftene som ble evaluert i
2021 at dyrevelferd fortsatt er et viktig tema for næringsmiddelbedrifter og forbrukere i Norge. Det er
tydelig at mange næringsmiddelbedrifter anerkjenner bedre dyrevelferd som en sentral del av overgangen
til et mer bærekraftig matsystem. Det kan også nevnes, selv om det foreløpig ikke er formelt evaluert av
BBFAW, at flere bedrifter som svar på endrede kostholdspreferanser inngår forpliktelser og setter mål for å
øke produksjonen av plantebaserte proteiner, samtidig som de fortsetter arbeidet for å redusere
miljøpåvirkninger og forbedre dyrevelferden i husdyrproduksjonen.
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Kapittel 2. BBFAW Norge - Bakgrunn
Dyrevelferd er et viktig tema for bedrifter i hele næringsmiddelsektoren, som omfatter handelsaktører, HORECAbedrifter, matprodusenter og foredlingsbedrifter. Betydningen av dyrevelferd forsterkes av en rekke faktorer,
blant annet regelverk, forbrukerbevissthet, press fra dyrevelferdsorganisasjoner, interesse fra investorer,
press fra andre aktører i bransjen og merkevare- og markedsmulighetene for selskaper som tar i bruk høyere
dyrevelferdsstandarder.
Næringsmiddelbedrifter over hele verden er under økende press for å vise at de satser på økt dyrevelferd. Dette
skyldes en rekke faktorer, bl.a. økt bevissthet blant forbrukere og investorer om opprinnelsen, sikkerheten og
kvaliteten til mat- og innsatsvarer, større interesse og investering i ikke-animalsk protein, og endringer i samfunnets
forventning til mer bærekraftig og effektiv husdyrproduksjon. Som reaksjon til disse trendene anerkjenner
næringsmiddelbedriftene behovet for større åpenhet i verdikjeden, og for å gi pålitelig informasjon til forbrukere,
bedriftskunder og investorer for at disse kan vurdere hvor effektivt bedriftene håndterer dyrevelferd både internt
og gjennom hele verdikjeden.
Business Benchmark on Farm Animal Welfare støtter næringsmiddelbedriftene ved å:

• Hjelpe bedrifter til å forstå forventningene og interessene til viktige aktører (f.eks. kunder, forbrukere, frivillige
organisasjoner og investorer).

• Gi veiledning og klare forventninger til hvordan bedriftenes styringsprosesser og rapportering skal struktureres.
• Legge til rette for at bedriftene kan måle seg selv mot andre virksomheter i samme bransje.
• Legge til rette for sammenligninger internt i bedrifter (f.eks. mellom interne forretningsenheter eller
produkttyper) og gjøre det mulig å identifisere styrker og svakheter.

I Norge og Skandinavia for øvrig er dyrevelferd dekket av et omfattende regelverk. Gjennomføring av regelverket er
overvåket av de respektive myndigheter. Men etter flere nylige oppslag i media om dyremishandling og manglende
håndheving av dyrevelferdsregelverket, har det blitt avgjørende for næringsmiddelbedriftene å gjenopprette
forbrukernes tillit til sine produkter og merkevarer gjennom bedre styring og større åpenhet om dyrevelferdspraksis
og resultatoppnåelse.
I dagens globaliserte marked må selskaper som opererer i flere geografiske områder ha sine egne policyer
og definerte tilnærminger og må kunne vise hvordan slike policyer implementeres effektivt langs hele
forsyningskjeden. Bedrifter forstår i økende grad at innføring av god dyrevelferdspraksis er viktig for å beskytte
sine forretningsinteresser, både gjennom håndtering av nedsiderisikoen knyttet til dårlig dyrevelferd, og gjennom
realisering av forretningsmuligheter knyttet til markedsføring av produkter med god dyrevelferd til bedriftskunder
og forbrukere. I tillegg har selskaper gjennom BBFAWs referansemålinger muligheten til å sammenligne seg med
lignende selskaper både globalt og nasjonalt for å identifisere sine relative styrker og svakheter.

Formålet med BBFAW Norge er å:

• Dokumentere og forbedre dyrevelferdsstandardene i ledende norske næringsmiddelbedrifter ved å tilby
et praktisk verktøy for arbeidet med dyrevelferd.

• Gi forbrukerne pålitelig og troverdig informasjon om norske næringsmiddelbedrifters forpliktelser til
dyrevelferd.

• Gi selskaper konfidensielle årlige tilbakemeldinger om deres styring og rapportering av dyrevelferd.
• Bidra til bedre husdyrvelferd i Norge og til å posisjonere Norge som et foregangsland når det gjelder å
sikre dyrevelferd.
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Kapittel 3. Samlede Resultater
Oversikt over virksomheter
I 2021 vedtok den tekniske arbeidsgruppen i BBFAW Norge å redusere antall virksomheter
fra 26 til 20. Begrunnelsen var at evalueringen kunne dermed spisses når det gjelder
bedriftstype og fokus på de viktigste landbaserte husdyrproduksjoner i Norge.

Global BBFAW (2021):

150 virksomheter fra 24 land:
63 matprodusenter, 52 handelsaktører, 35 HORECA-bedrifter
BBFAW Norway (2021):

20 virksomheter i Norge:
16 matprodusenter, 4 handelsaktører
Tabell 3.1: Oversikt over norske virksomheter etter kategori (BBFAW Norge 2021)2
Matprodusenter

Dagligvarehandelen

Fatland

Norgesgruppen

Den stolte hane

Furuseth Slakteri
Gårdsand
Grilstad

Coop Norge
Rema 1000

Reitangruppen

Jens Eide

Kavli Holding/Q-meierierne
Nordfjord kjøtt
Norsk Kylling
Nortura

Orkla Foods

Scandi Standard

Scandza/Leiv Vidar
Tine meieri

Toten eggpakkeri
Ytterøy kylling

2

De følgende seks bedrifter ble evaluert i 2020, men var ikke med i 2021: Nordlaks, Salmar, Horn Slakteri, Nomad/Findus Norge, Norway Choice Hotels og Scandic Hotels.
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Oppnådde resultater og bedriftenes rangering
Hver deltagende bedrift får et samlet resultat, eller prosentscore, utregnet som en
prosentandel av maksimalt oppnåelig poengsum. Prosentscorene fra alle enkeltbedrifter
brukes deretter til å beregne et samlet resultat for alle bedrifter. Denne samlede
gjennomsnittsscoren fungerer som en overordnet indikator på bedriftenes dyrevelferdsarbeid.
BBFAW bruker samlet gjennomsnittsscore til å analysere og spore resultatene på bedrifts-,
delsektor-, markeds- og geografisk nivå.
I Figur 3.1 sammenlignes gjennomsnittsscorene for bedriftene i BBFAW Norge 2021 med
resultatene fra Global BBFAW 2021, ved bruk av den samme evalueringsmetodikken. I likhet
med den globale referansemålingen, er scorene til bedriftene i BBFAW Norge fordelt på seks
nivåer, som vist i tabell 3.2. Figur 3.2 viser fordelingen av de 20 norske virksomheter som ble
evaluert i 2021 på de ulike nivåene.
Figur 3.1. Sammenligning av samlet prosentscore for ulike regioner (BBFAW Norge 2020 og 2021, BBFAW Global 2021 og Europa unntatt UK 2021)

42%

34%

32%

32%

36%

BBFAW Norge
2021 (n=20)

BBFAW Norge
2020 (n=20)3

BBFAW Norge
2020 (n=26)

Global BBFAW –
alle virksomheter
2021 (n=150)

Global BBFAW –
Europeiske virksomheter
2021 (n=51)

Tabell 3.2: BBFAW nivåer
Nivå

Prosentscore

1. 	Virksomheten har en ledende posisjon i arbeid med god dyrevelferd

>80%

2. 	Dyrevelferd er en integrert del i virksomhetens strategi

62 – 80%

3. Virksomheten har en policy og fokuserer på dyrevelferd, men implementeringen er ikke helt på plass

44 – 61%

4. Virksomheten har gjort framskritt i å implementere en forpliktende policy for dyrevelferd

27 – 43%

5. 	Virksomheten ser dyrevelferd som et forretningstema, men det er ikke publisert informasjon om at det følges opp

11 – 26%

6. 	Virksomheten publiserer lite eller ingenting som viser at de vurderer dyrevelferd som et relevant forretningstema

<11%

Figur 3.2: Rangering av virksomhetene (BBFAW Norge 2021)

Nivå 1

Ledende

Nivå 2

Integrert i
forretningsstrategien

3

Den Stolte Hane
Norsk Kylling

Toten Eggpakkeri

Nivå 3

Etablert, men mer
arbeid gjenstår

3
Furuseth
Nortura

Ytterøykylling

Grilstad

Nivå 4

Det gjøres fremskritt
i implementering

5

Norges Gruppen
Orkla

Scandi Standard
Tine

Coop Norge

1

Nivå 5

På forretningsplanen, men
begrenset
dokumentasjon på
implemen-tering
5

Fatland Meat
Jens Eide

Nordfjord Kjøtt
Rema 1000

Reitangruppen
3

Korrigert gjennomsnittlig score basert på data fra de samme bedriftene som ble evaluert i 2021.
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Nivå 6

Begrenset
dokumentasjon om
at dyrevelferd er på
forretnings-planen

Gårdsand

3

Kavli Holding

Scandza/Leiv Vidar

42%
Samlede Resultater

Samlede resultater
I 2021 var den samlede prosentscoren for BBFAW Norge-bedrifter 42 %, som er
betydelig høyere enn den samlede globale prosentscoren på 32 % og den samlede
europeiske scoren på 36 % for samme periode. Dette er oppmuntrende med tanke på
at det bare er det andre året at BBFAW Benchmark gjennomføres i Norge, mens den
globale BBFAW Benchmark er i sitt tiende år. BBFAW Norge-bedriftene oppnådde bedre
resultater enn globale selskaper i hovedområdene Ledelsesforankring og policy, Styring
og ledelse og Rapportering av resultater og innvirkning. Resultatet for BBFAW Norgebedrifter var imidlertid forholdsvis lavere når det gjelder hovedområde Innovasjon og
pådriverfunksjon; her oppnådde de norske bedrifter en samlet prosentscore på 30 %,
sammenlignet med 43 % for alle globale selskaper og 60 % for europeiske selskaper i
samme hovedområde.

Samlet
gjennomsnittsscore
for alle virksomheter i
BBFAW Norge i 2021

Resultatene for 2021 viser også en større spredning av de norske bedriftene på tvers av
BBFAW-nivåene. Seks bedrifter er nå plassert i de to øverste nivåene (1 og 2), noe som
antyder at dyrevelferd har blitt en integrert del av virksomhetenes forretningsstrategi.
Seks bedrifter er rangert i de to midterste nivåene (3 og 4) og åtte bedrifter i de to laveste
nivåene (5 og 6). Bare tre bedrifter har havnet på det laveste nivå, noe som antyder
at disse virksomhetene ennå ikke har offentlig anerkjent dyrevelferd som et relevant
forretningstema eller formalisert sine forpliktelser til dyrevelferd i egen bedrift og
gjennom forsyningskjedene. Den jevne fordelingen mellom alle nivåer er et uttrykk for de
positive virkningene av BBFAW Norge-programmet, med mange bedrifter som gjør en
betydelig innsats for å stadig forbedre styring og rapportering av dyrevelferden.
Til tross for en styrking av metodikken i 2021 og større vekt på resultatoppnåelse og
innvirkning, forbedret syv av de 20 norske bedriftene (35 %) sine resultater såpass at de
kunne klatre minst ett nivå i BBFAW rangeringen. To av disse bedriftene klatret fire nivåer:
En gikk fra nivå 5 i 2020 til nivå 1 i 2021 og den andre fra nivå 6 i 2020 til nivå 2 i 2021. Slike
betydelige endringer fra et år til et annet er uvanlig i referansemålingene til BBFAW. En
nærmere analyse av endringene i scoring viser at en av bedriftene, en eggprodusent,
hadde styrket ledelsens forpliktelser betydelig og forbedret åpenheten om dyrevelferd,
etter å ha publisert sin dyrevelferdspolicy og innført et eget menypunkt på sin nettside
dedikert til rapportering av fremdriften og effekten av sitt dyrevelferdsarbeid. Den
andre bedriften, en kyllingprodusent, hadde også dedikert egne websider til dyrevelferd,
som tydelig beskrev fremdrift og resultatoppnåelse i forhold til bedriftens uttalte
målsetninger knyttet til dyrevelferd. For flere detaljer om disse bedriftenes rapportering
om styring av dyrevelferd og resultatoppnåelse, se side 12 og 14.
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For å kunne sammenligne resultater, viser vi gjennomsnittlig prosentscore for de 150
globale selskapene, samt de 51 europeiske selskapene (unntatt Storbritannia) i denne
rapporten. Videre, til sammenligning av resultatoppnåelsen til bedriftene i BBFAW Norge
fra et år til et annet har vi stort sett brukt 2020-tallene fra de samme 20 bedriftene som
ble evaluert i 2021. I noen tilfeller, som i figur 3.3, har vi brukt de komplette datasettene
for bedriftene i BBFAW Norge fra hhv. 2020 og 2021.

Figur 3.3. Samlet prosentscore etter hovedområde (BBFAW Norge 2020 og 2021, samt BBFAW Global og Europa unntatt Storbritannia 2021)
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Kapittel 4. Benchmark 2021 – Resultater I Detalj
BBFAW-metoden omfatter totalt 37 kriterier fordelt på fire hovedområder: Ledelsesforankring
og policy, Styring og ledelse, Innovasjon og pådriverfunksjon, og Rapportering av resultater og
innvirkning. Hovedområdene er vektet noe ulikt, med den høyeste vekting (45 %) for området
Rapportering av resultater og innvirkning. Dette er i tråd med BBFAWs mål om å fremme
virksomhetenes innsats på dyrevelferd og bidra til faktiske forbedringer av dyrevelferd i praksis.
(For mer informasjon om BBFAW-metodikken, se vedlegg 1.)

Hovedområde 1. Ledelsesforankring og policy
På dette området får bedriftene poeng for å ha anerkjent dyrevelferd som et relevant
forretningstema og for å ha forpliktet seg til god dyrevelferd i en policyerklæring eller -uttalelse.
Bedriftene får også poeng for å ha konkrete forpliktelser til åtte kriterier av særlig relevans for
dyrevelferden: Unngåelse av sterkt begrenset bevegelsesfrihet i intensivt dyrehold, tilgang på
artsspesifikk miljøberikelse, unngåelse av genmanipulering og kloning, unngåelse av bruk av
vekstfremmende midler, unngåelse av profylaktisk bruk av antibiotika, unngåelse av smertefulle
rutineinngrep, bruk av bedøving før avliving og unngåelse av lange transporter for livdyr (definert
som mer enn åtte timer).
Samlet prosentscore for virksomhetene i BBFAW Norway for hovedområdet Ledelsesforankring
og policy var 66 % i 2021. Dette er betydelig høyere enn både den globale og den europeiske
(unntatt Storbritannia) gjennomsnittsscoren på henholdsvis 51 % og 56 %. Nitten av de 20
virksomhetene (95 %) omfattet av BBFAW Norway i 2021 anerkjenner dyrevelferd som et
relevant forretningstema. Av disse har 17 (85 %) forpliktet seg til å satse bredt på dyrevelferd i en
policyerklæring, sammenlignet med 70 % av BBFAW Norge-bedriftene i 2020.

85%
av bedriftene i BBFAW
Norge har publisert en
dyrevelferdspolicy.
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Figur 4.1 viser andelen av virksomheter med forpliktelser knyttet til de åtte
sentrale dyrevelferdskriteriene som vurderes av BBFAW. Det er viktig å merke
seg at disse forpliktelsene ofte kun omfatter enkelte dyreslag, produkttyper eller
geografiske områder.
Figur 4.1. Andel virksomheter (%) med forpliktelser knyttet til de ulike dyrevelferdskriterier (BBFAW Norge 2020 og 2021 og BBFAW Global 2021)
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Når det gjelder konkrete velferdskriterier, har 18 (90 %) av bedriftene i BBFAW Norge helt
eller delvis forpliktet seg til å unngå begrenset bevegelsesfrihet i 2021, mot 92 % av de
europeiske selskaper (unntatt Storbritannia) og 81 % av de globale selskapene. Det er
ikke overraskende at bedriftene setter begrenset bevegelsesfrihet høyt på dagsorden,
gitt at visse praksiser som hold av verpehøns i bur og fiksering av purker hører blant de
mest kjente utfordringene når det gjelder husdyrevelferd.
Det er også interessant at 17 BBFAW Norge-bedrifter (85 %) har offentliggjort
forpliktelser når det gjelder tilgang på artsspesifikk miljøberikelse, sammenlignet
med 69 % av de europeiske selskapene. Dette er et positivt tegn, ettersom tilgang på
stimulerende miljøberikelser anses som svært viktig for å redusere stress og forbedre
husdyrenes velferd og livskvalitet. En annen prioritet for BBFAW Norge bedriftene er
unngåelse av langdistansetransport av livdyr. Sytten av de norske bedriftene (85 %) har
policyer på plass for å redusere transporttidene til maksimalt åtte timer.
Kylling- og eggprodusenten Den Stolte Hane var en av få virksomheter som publiserte
en universell forpliktelse til å sikre tilgang på effektive, artsspesifikke miljøberikelser i
2021. På sin hjemmeside har bedriften publisert detaljert informasjon om konkrete
miljøberikelser som gis til de ulike dyrene (dvs. verpehøns og slaktekyllinger) gjennom
hele sin forsyningskjede.

av bedriftene i BBFAW
Norge har offentliggjort
at de helt eller delvis
har forpliktet seg til
å unngå begrenset
bevegelsesfrihet.

Case-studie: DEN STOLTE HANE

Våre Verpehøner Har Miljøberikelse

• Viktig at miljøberikelsene er biologisk relevant for dyret
• Miljøberikelsene skal bidra til positiv adferd hos dyrene.
• 100% av våre verpehøner har miljøberikelser og vi forventer at andelen
forblir 100% de kommende årene grunnet langsiktige avtaler som
forplikter dette i våre kunderelasjoner.

• På våre gårder med verpehøns finner man følgende miljøberikelser:

Kråsstein, hel korn og hakkestein. Grovfôr benyttes i tillegg i økologisk og
frilandsproduksjon.

Alle våre kyllinger har tilgang på disse miljøberikelsene:

• Platåer/plattformer med rampe i begge ender
• Strøbadingsområde med torv
• Høykvalitets høy (Lucerne) legges inn hvert innsett
• Innlegging av flis- og torvballer på gitte tidspunkter gjennom innsettet
Miljøberikelse I Alle Kyllinghus

• Berikelsene må tilfredsstille kyllingenes atferdsbehov.
• strøbading, sosial lek, utforsking, hvile i høyden og bevegelse (hoppe, flakse)
• Enkle og effektive berikelseselementer som flest mulig kyllinger har glede
av og som er håndterbare i bondens hverdag

• Smittevern – minimere risiko for smitte inn i kyllinghus

Kilde: https://www.denstoltehane.no/dyrevelferd-i-den-stolte-hane/ [Sett 15.07.2022]
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En sammenligning av scorene fra 2020 og 2021 viser at bedriftene i BBFAW Norge har
forbedret sine resultater betydelig i en rekke viktige dyrevelferdsspørsmål. De største
endringene gjaldt publiserte forpliktelser til å unngå genmanipulering og kloning (60
% i 2021 mot 35 % i 2020) og til å unngå vekstfremmende midler (65 % i 2021 mot 40
% i 2020). Det ble også registrert forbedringer når det gjelder bedriftenes publiserte
forpliktelser til å redusere eller unngå bruk av antibiotika (75 % i 2021 mot 55 % i 2020). I
mange virksomheter var slike forpliktelser allerede på plass på grunn av krav pålagt av norsk
lov. De registrerte forbedringene i referansemålingene var dermed stort sett en følge av
at bedriftene offentliggjorde detaljer om dyrevelferdsforpliktelser som de uansett måtte
inngå i henhold til disse kravene.
Kyllingprodusenten Ytterøykylling er en av få bedrifter som fikk full poengsum for å ha
publisert en universell forpliktelse til å unngå smertefulle rutineinngrep i 2021. Følgende
uttalelse finner man på bedriftens hjemmeside:

Case-studie: YTTERØYKYLLING

Rutinemessige inngrep
I noen land utføres ulike inngrep for å eksempelvis hindre enkelte atferder hos
kyllingen. Et eksempel er nebbtrimming for å hindre hakking eller kannibalisme.
I Norge er det forbudt å utføre nebbtrimming, fjerning av hele eller deler
av kam, samt kastrering av fjørfe. Det er likevel viktig for Ytterøykylling å ha
et tydelig standpunkt til dette av dyrevelferdsmessige årsaker, og nevnte
lemlestelser skal ikke forekomme hos dyr i vår produksjon. Det skal heller ikke
utføres tåklipping.
100 % av vår kylling og verpehøner er fri for nebbtrimming, fjerning av
kam, kastrering og tåklipping
Kilde: https://ytteroykylling.no/dyrevelferd/ [Sett 15.07.2022]
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Hovedområde 2. Styring og ledelse
I BBFAWs hovedområde Styring og ledelse vurderes virksomhetene på grunnlag av
evnen til deres styringssystemer og -prosesser til å sikre effektiv gjennomføring av deres
dyrevelferdsforpliktelser både internt og gjennom verdikjeden. Dette hovedområde
omfatter spørsmål om f.eks. en bedrift er tydelig når det gjelder styring og definerte
ansvarsforhold, om den tilbyr opplæring om dyrevelferd til sine ansatte og leverandører,
og om den har fastsatt mål og tiltak for oppfølging av dyrevelferd. I tillegg inneholder dette
hovedområdet spørsmål knyttet til leverandørkontrakter og revisjon, og om virksomheten
deltar i en sertifiseringsordning.
Av de 20 BBFAW Norge-virksomhetene i 2021, har:

• 14 (70%) definert noe ansvar for oppfølging av dyrevelferd

(sammenlignet med 60 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 14 (70%) fastsatt mål og tiltak for forbedring av dyrevelferd

(sammenlignet med 60 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 10 (50%) gitt noe opplæring om dyrevelferd til sine ansatte

(sammenlignet med 35 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 15 (75%) en beredskapsplan på plass ved eventuelle avvik

(sammenlignet med 55 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 15 (75%) inkludert dyrevelferd i minst noen av sine leverandøravtaler
(sammenlignet med 70 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 16 (80%) inkludert dyrevelferd ved tilsyn og revisjon av sine leverandører
(sammenlignet med 65 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 14 (70%) gitt støtte og/eller opplæring i dyrevelferd til sine leverandører
(sammenlignet med 60 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 17 (85%) brukt/deltatt i en sertifiseringsordning som omfatter dyrevelferd for minst en del av sine
husdyrprodukter (sammenlignet med 75 % for de samme 20 virksomhetene i 2020)

Disse funnene tyder på at bedriftene i BBFAW Norge har styrket sine styrings- og
ledelsessystemer for å gjennomføre sine forpliktelser til dyrevelferd i egen bedrift
og gjennom forsyningskjedene. I 2021 har vi observert forbedringer for alle kriterier i
dette hovedområdet, med betydelige fremskritt når det gjelder bedriftenes opplæring
av ansatte om dyrevelferd, utarbeiding av beredskapsplaner for eventuelle avvik og
inkludering av dyrevelferd ved tilsyn og revisjon av sine leverandører. Dette er viktige
skritt for å sikre effektiv gjennomføring av bedriftenes dyrevelferdspolicyer på tvers av
ulike produksjoner og forsyningskjeder.
Totalt publiserte 70 % av BBFAW Norge-bedriftene dyrevelferdsrelaterte forbedringsmål
eller -tiltak. Slike mål og tiltak er viktige, i og med at de signaliserer at bedriften er opptatt
av å stadig forbedre dyrevelferden og har satt av ressurser for å oppnå forbedringer
innenfor bestemte tidsfrister. Imidlertid rapporterer bare syv av de 20 virksomhetene
(35 %) noe som helst om sine fremskritt i forhold til oppsatte mål. I 2021 ble dette
spørsmålet revidert for å få mer detaljerte beskrivelser fra bedriftene om oppnådde
resultater, blant annet kommentarer om hvilke faktorer som eventuelt hadde fremmet
eller forhindret fremgangen. I tillegg til å motivere til refleksjon over fremdrift og
problemløsning på bedriftsnivå, er slik informasjon også relevant for bransjen som
helhet, da den kan gjøre det mulig å identifisere og iverksette relevante kollektive tiltak
for å få til systemisk endring.

80%
av bedriftene i BBFAW
Norge overvåker
dyrevelferd hos sine
leverandører
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Figur 4.2. Fastsetting og rapportering av dyrevelferdsmål (BBFAW Norge 2020 og 2021, BBFAW Global og Europa unntatt Storbritannia 2021)
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Eggprodusenten Toten Eggpakkeri er en av få bedrifter som fikk full poengsum for å ha gitt
en forklaring på fremdriften i forhold til flere oppsatte mål og tiltak i 2021. På egne nettsider
om dyrevelferdsrapportering forteller bedriften om måloppnåelse og konkrete utfordringer
som måtte overvinnes for å få til de aktuelle forbedringene i dyrevelferd.

Case-studie: TOTENEGG
Generelt viser våre rapporteringer få endringer i tallene fra 2020 til 2021.
Produksjonen er stabil og vi har dyktige produsenter med høyt fokus på
dyrevelferd i sin besetning.
Det har vært god helse i våre besetninger i 2021. Det har vært ett utbrudd av
koksidiose og dette ble håndtert i samarbeid med besetningsveterinær. Det
var ingen flokkbehandling med antibiotika dette året, og vi har som mål å kun
behandle dyr når det er nødvendig.
I 2021 var det høyere fjørtap og økt dødelighet i enkelte besetninger. Det
mistenkes at en dimmebryter var en del av årsaken til dette, og det er nå
gjort tiltak som ser ut til å gi bedring. Vi forventer dermed lavere dødelighet
kommende år.
Kilde: https://www.totenegg.no/rapportering, [Sett 15.07.2022]

Om lag to tredjedeler av bedriftene i BBFAW Norge samarbeider med sine
produsenter eller leverandører for å fremme dyrevelferd. Dette omfatter blant annet
å innlemme dyrevelferd i leverandøravtaler (75 %), inkludere dyrevelferd som en del av
leverandørrevisjoner (80 %) og gi støtte og opplæring i dyrevelferd til sine leverandører
(70 %). Disse tallene er litt høyere sammenlignet med resultatene for 2020. I Norge
brukes et nasjonalt internkontroll- og kvalitetssikringsverktøy kalt KSL (Kvalitetssystem
i landbruket) for flere bærekraftsrelaterte områder, blant annet dyrevelferd. I KSL er alle
lover, forskrifter og krav fra næringa samlet. KSL hjelper bønder med internrevisjon og
utfører i tillegg eksternrevisjon, og systemet brukes av virksomheter for å sikre at de
driver i henhold til gjeldende dyrevelferdskrav.
Slakteriet Furuseth er en av bedriftene som fikk full poengsum for å ha gitt detaljer
om hvordan den iverksetter sin dyrevelferdspolicy gjennom forsyningskjeden. Dette
inkludere en beskrivelse av hvordan bedriften har utviklet en risikovurderingsprosess
med sine leverandører:

Case-studie: FURUSETH
I tillegg til KSL har vi intern rådgivere som reiser ut på gårdsbesøk. Våre
rådgivere benytter et internt utviklet arbeidsverktøy hvor vi samlet kan
følge med på trivselsfaktorene og de fem friheter hos den enkelte bonde.
Arbeidsverktøyet (Red Flag liste) angir hvilke bønder vi skal prioritere for
gårdsbesøk. Hovedparametere vi følger med på i Red lag listen er forekomst av
skitne dyr, magre dyr, syke dyr, halebiting, bedøvelse og transportdødelighet.
Etter et gårdbesøk opprettes en gårdsbesøk rapport der bonden får forslag til
tiltak som kan bedre forholdene for dyrene. Ved alvorlige brudd, for eksempel
mangelfull tilgang til mat, vann og egnet oppstalling, vil leverandøren bli fulgt
opp av Mattilsynet.
Kilde: https://www.furuseth.no/resources/dokumenter/berekraft/Dyrevelferd-2021.pdf (s. 2)
[Sett 07.15.2022]
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Hovedområde 3. Innovasjon og
pådriverfunksjon
BBFAWs hovedområde Innovasjon og pådriverfunksjon evaluerer virksomhetenes
innsats for å fremme dyrevelferd i næringsmiddelindustrien, gjennom deltakelse i
relevante bransjeinitiativer, investeringer i dyrevelferdsrelaterte forskningsprosjekter og
tiltak rettet mot bedriftskunder og forbrukere for å fremme bedre dyrevelferd. Dette er
viktig ettersom en fellesinnsats for bedre dyrevelferd mellom bedrifter og andre aktører,
som statlige- og bransjeorganisasjoner, frivillige organisasjoner og FoU institusjoner er
en kraftig pådriver for endring. Med en fokusert og kollektiv innsats kan bedriftene bidra
til bedre dyrevelferdspraksis på markedsnivå, men også utover det.
Dette er det eneste hovedområde der den samlede gjennomsnittsscoren på 30 %
for BBFAW Norway-bedrifter er lavere enn tilsvarende resultater for BBFAW Global og
Europa (unntatt Storbritannia) på henholdsvis 43 % og 60 %. Omtrent en tredjedel av de
norske BBFAW bedrifter publiserer informasjon om deres deltakelse i bransjeinitiativer
eller FoU arbeid rettet mot forbedring av dyrevelferd. Videre ser det ut til at bare ni av de
20 virksomhetene (45 %) kommuniserer med sine kunder og forbrukere om dyrevelferd.
Dette antyder at det er en del å gå på for norske bedrifter når det gjelder å bevisstgjøre
forbrukerne om betydningen og verdien av å handle produkter som er fremstilt under
høye dyrevelferdsstandarder.
I år mistet enkelte virksomheter (både i Norge og globalt) poeng på grunn av mangel på
oppdatert eller tilstrekkelig detaljert rapportering om deltagelse i FoU prosjekter, eller for
å ikke gi nok detaljer om hvilken rolle virksomheten innehar som del av et bransjeinitiativ
som fører til konkrete forbedringer i dyrevelferd. Interessant nok er europeiske selskaper
tilsynelatende mer progressive sammenlignet med det globale gjennomsnittet når det
gjelder å beskrive sin rolle i å fremme dyrevelferd i bransjen, enten gjennom investeringer
i FoU prosjekter eller deltakelse i bransjeinitiativer med fokus på dyrevelferd.
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av bedriftene i BBFAW
Norge fremmer bedre
dyrevelferd overfor
forbrukerne gjennom
opplærings- eller
bevisstgjøringstiltak
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Hovedområde 4. Rapportering av resultater
og innvirkning
I dette hovedområdet får virksomhetene poeng for å kunne dokumentere overvåking
og jevnlig rapportere om resultatoppnåelse og innvirkning når det gjelder dyrevelferd.
I første del gis poeng for rapportering om andelen av alle relevante dyreslag som i
sine globale forsyningskjeder påvirkes av virksomhetenes forpliktelser til de viktigste
dyrevelferdskriteriene omtalt i hovedområde 1. I den andre delen blir virksomhetene
målt på den faktiske andelen av dyr som påvirkes (som prosentandel av deres globale
forsyningskjeder). Mange av spørsmålene om “innvirkning” er knyttet til spesifikke
dyreslag (verpehøns, slaktekyllinger, griser og melkekyr).
BBFAW har de siste årene gradvis økt vektingen av dette hovedområdet. Dette
samsvarer med BBFAWs overordnede mål om å forbedre dyrevelferdsstandardene i
globale matforsyningskjeder. Det er derfor ikke bare viktig for bedrifter å offentliggjøre
sine forpliktelser til dyrevelferd og beskrive hvordan dyrevelferden styres, men de
må også dokumentere deres innvirkning på dyrenes velferd som følge av at disse
forpliktelsene gjennomføres.

60%
av bedriftene i BBFAW
Norge rapporterer
nå om andel dyr
uten begrenset
bevegelsesfrihet

I referansemålingen for 2021 ser vi vesentlige fremskritt blant bedriftene i BBFAW
Norge når det gjelder rapportering av resultater og innvirkning. Samlet prosentscore for
disse bedriftene i 2021 var 29 %, sammenlignet med 15 % i 2020. Dette viser at disse
bedrifter har gjort en betydelig innsats for å rapportere fremgang sett i forhold til sine
dyrevelferdsforpliktelser, -mål og -tiltak.
Av de 20 BBFAW Norge-virksomhetene i 2021, har:

•

12 (60%) rapportert om andel dyr uten svært begrenset bevegelsesfrihet
(sammenlignet med 30 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 7 (35%) rapportert om andel dyr med tilgang på artsspesifikk miljøberikelse
(sammenlignet med 10 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 11 (55%) rapportert om andel dyr som ikke utsettes for smertefulle rutineinngrep
(sammenlignet med 20 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 9 (45%) rapportert om andel dyr som bedøves før avliving

(sammenlignet med 20 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 11 (55%) rapportert om transporttid ved frakt av livdyr

(sammenlignet med 35 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

• 11 (55%) gitt informasjon knyttet til konkrete velferdsparametere

(sammenlignet med 40 % av de samme 20 virksomhetene i 2020)

De største forbedringene ble observert når det gjelder virksomhetenes rapportering om
begrenset bevegelsesfrihet og smertefulle rutineinngrep. Dette er oppmuntrende med
tanke på de betydelige konsekvensene av slik dyreholdspraksis for dyrenes velferd. Det
gjenstår imidlertid en utfordring for noen virksomheter å skille mellom uttalte posisjoner
og forpliktelser og faktisk resultatoppnåelse som viser at de aktivt overvåker resultatene
i forhold til sine forpliktelser. Fra et ansvarlighetsperspektiv er det viktig for virksomheter
å kunne demonstrere gjennom åpen rapportering at overholdelse og fremgang sett i
forhold til deres policyer og forpliktelser overvåkes kontinuerlig, og at tilhørende risikoer
håndteres effektivt.
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En av få bedrifter som fikk full poengsum for å rapportere om andel dyr uten begrenset
bevegelsesfrihet er kyllingprodusenten Norsk Kylling. Bedriften har satt seg som
mål å redusere dyretettheten til 30 kg/m2 (17 % lavere enn kravene iht. norsk lov) og
rapporterer om fremgangen mot dette målet. Bedriften rapporterer om maksimal
tetthet for alle fugler, tiltakene som iverksettes for å ytterligere redusere fugletettheten
og begrunnelsen bak disse tiltakene.

Case-studie: NORSK KYLLING

Plass
Vi vet at kyllingene har det bedre dersom de har bedre plass. Det er lettere
å bevege seg, stelle fjærdrakten, bade i strøbad og leke seg. Det er også
lettere å finne en god stilling å ligge i når man har bedre plass. I mesteparten
av livet har kyllingene god plass i fjøset, men vi måler tetthet på slutten av
innsettet, like før slakt når kyllingene er på sitt største, og har minst plass.
Maksimal tillatt tetthet i Norge er 36 kg/kvm. Dette tilsvarer 18 kyllinger
per kvadratmeter med Ross 308, og er den tettheten flertallet i norsk
kyllingproduksjon benytter. Norsk Kylling har hatt en tetthet på 14 kyllinger/
kvm, og fra midten av mars reduserer vi denne ytterligere til 12 kyllinger/
kvm. Dette gjør vi med bakgrunn i vår forpliktelse til dyrevelferdsstandarden
European Chicken Commitment - ECC.
Broiler house

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Burfritt (%)

Andel saktevoksende (%)

0

0

10

63

100

100

100

4 (100)

Slaktealder (dager)

32

33.5

34.7

46

46.5

46.5

46.6

–

Tetthet (kg/kvm)

36

34

34

34

34

33.4

34.1

(30)

Burfritt (%)

100

100

100

100

100

100

100

4 (100)

Kilde: https://www.norsk-kylling.no/no/om/dyrevelferd [Sett 15.07.2022]

Bedriftene i BBFAW Norge oppfordres til å forbedre sin rapportering om andelen dyr som
har tilgang på miljøberikelse og andelen dyr som bedøves før avliving. Per i dag publiserer
under halvparten av bedriftene data om disse viktige dyrevelferdsparametre. Vi merker
oss at rapportering av bedriftsdata om bedøving før avliving er et krav i Norge, så det bør
være relativt enkelt for bedriftene å publisere slike data på sine nettsider.
Forholdsvis færre bedrifter i BBFAW Norge offentliggjør dyrevelferdsrelaterte mål og
tiltak sammenlignet med de europeiske selskapene unntatt Storbritannia (henholdsvis
70 % og 90 %). Men med en gjennomsnittsscore på 55 % skiller BBFAW Norgebedriftene seg positivt ut i forhold til globale og europeiske selskaper (med henholdsvis
28 % og 22 %) når det gjelder rapporteringen av konkrete velferdsparametere. Disse
parameterne omfatter blant annet dødelighet, halthet, benhelseresultater (leg health
scores), renslighet osv. Det er også oppmuntrende at halvparten av de vurderte
BBFAW Norge-bedriftene også gir detaljerte beskrivelser av hvordan de fremmer
resultatoppnåelse for viktige dyrevelferdsparametre.
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En av få bedrifter som fikk full poengsum for å rapportere om flere dyrevelferdsparametere
for aktuelle dyreslag, på tvers av alle geografiske områder og produkter, er matprodusenten
Nortura. På sine nettsider og i dokumentet Dyrevelferdsoppsummering 2021 rapporterer
Nortura om flere velferdsparametere for alle aktuelle dyreslag i sin leverandørkjede, blant annet
om slaktekylling, som vist i eksemplet nedenfor:

Case-studie: NORTURA

Velferdsparametre:
Slaktekylling

Dødelighet, totalt, % av innsatte,
registrert på gård*

Dødelighet, første uke, % av innsatte*
Tråpute score (% andel med beste score (A))
Kasserte på slaktelinje pga sykdom og
kvalitetsavvik

Kassert pga ascites

Hasesår**

Brystblemmer**

2020

2021

Mål

2,48 %

2,55 %

Under 3 %

0,78 %

0,81 %

98 %

96,1 %

Under 0,8 %. Viktig indikator
på helsestatus fra rugeri og
oppstartrutiner på gård

1,32 %

1,37 %

0,56 %

0,46 %

-

0%

-

0%

Høyest mulig andel med beste
score

Under 1,2 %. Viktig indikator for
dyrehelse på populasjonsnivå.

Under 0,5 %
0%
0%

*	Tallene er fra perioden uke 1 – 48 i 2021. Dataangrepet mot Nortura har umuliggjort datafangst for de
siste 4 ukene i 2021
** Registrert på 182 utvalgte innsett

Kilde: https://www.nortura.no/assets/documents/Nortura-dyrevelferdsrapportering-2021.pdf (s. 17) [Sett
15.07.2022]
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Den andre delen av dette hovedområdet fokuserer på data om resultatoppnåelse
(dvs. dokumentasjon på hvordan selskapets dyrevelferdsforpliktelser fører til faktiske
forbedringer av dyrevelferden). Her fortsetter bedriftene i BBFAW Norge å vise
forbedringer i sin rapportering av faktisk resultatoppnåelse, med gjennomsnittlige
prosentscorer som ofte ligger over scorene for både globale og europeiske (unntatt
Storbritannia) selskaper, som vist i figur 4.3. Samtidig rapporterer bare en tredjedel av
BBFAW Norge-bedriftene slike data, noe som tyder på at det er rom for forbedringer i
norske virksomheter når det gjelder å vise hvordan deres dyrevelferdsforpliktelser faktisk
fører til positive effekter på dyrevelferd i egen virksomhet og gjennom sine globale
leverandørkjeder.
Figur 4.3. Spørsmål om resultatoppnåelse (BBFAW Norge 2021)
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• 6 of the 11 bedriftene der spørsmålet var relevant (55 %) rapporterer om andelen verpehøns som er
frittgående

• 6 of the 13 bedriftene der spørsmålet var relevant (46 %) rapporterer om andelen slaktekylling som
produseres ved lavere dyretetthet

• 5 of the 11 bedriftene der spørsmålet var relevant (45 %) rapporterer om andelen verpehøns som er fri for
nebbtrimming

• 8 of the 13 bedriftene der spørsmålet var relevant (62 %) rapporterer om andelen slaktekylling fra linjer
med lavere tilvekstpotensiale4 og bedre velferd

• 11 of the 20 bedriftene (45 %) rapporterer om andelen dyr (inkludert fisk) i sine globale forsyningskjeder
som bedøves før avliving

• 10 of the 20 bedriftene (50 %) rapporterer om andelen dyr (unntatt fisk) med transporttid innenfor
spesifiserte maksimumstider

Bedriftene i BBFAW Norge er spesielt flinke til å rapportere om alternative kyllingraser som
brukes (62 % av de bedriftene der kylling inngår som en del av leverandørkjeden). Den
forholdsvis høye andelen bedrifter som rapporterer om andelen kyllingraser med bedre
resultatoppnåelse på dyrevelferd, tyder på at flere norske kyllingprodusenter har begynt å
bruke saktevoksende raser. Imidlertid fortsetter den faktiske andelen av slike raser å være
ganske lav, med 1-20 % av bedriftenes leveranse. Dette viser at markedet fortsatt er på
et tidlig stadium når det gjelder overgangen til saktevoksende kyllingraser. Rapportering
av resultatoppnåelse er også mer utbredt for frittgående høner (55 %) og gjennomsnittlig
transporttid (50 %), selv om disse dataene synes å være underrapportert, gitt fremveksten
av burfrie driftssystemer som brukes i norsk eggproduksjon og den lovpålagte grensen på
åtte timers transport til slakt for storfe, gris og sau i Norge.
Gitt forbudet mot halekupering av storfe i Norge, er det overraskende at bare 14 % av
BBFAW Norge-bedriftene med melkekyr som aktuelt dyreslag rapporterer om andelen
melkekyr som er fri for halekupering. Det bemerkes også at rapportering om andelen
melkekyr som ikke er bundet er fortsatt lav på 21 % av bedriftene der melkeku er et aktuelt
dyreslag. Vår dialog med norske virksomheter viser imidlertid at disse data kan være
vanskelige å få på plass siden melk fra ulike driftssystemer blandes på meieriene.
I 2021 ble scoringen for ti spørsmål om resultatoppnåelse og innvirkning (spørsmål
28-37) justert slik at virksomheter lettere kunne få delpoeng for å rapportere betydelige,
men ufullstendige datasett. For eksempel ble bedrifter som rapporterte om andelen
slaktekylling produsert ved lavere dyretetthet, men som begrenset rapporteringen til enkelte
produksjoner og/eller geografiske områder tildelt 1 eller 3 poeng, avhengig av om omfanget
av denne delrapporteringen ble vurdert som betydelig eller ikke. Fem virksomheter dro fordel
av denne endringen når det gjaldt rapportering av ufullstendige, men betydelige data om
resultatoppnåelse for de aktuelle åtte artsspesifikke spørsmålene.

4
5

Definert i BBFAW som <55g/dag som gjennomsnitt for hele innsettet og i henhold til avlsselskapenes spesifikasjon
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-02-08-139/KAPITTEL_6-1-7-6#KAPITTEL_6-1-7-6
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Kapittel 5. Vurdering Av 2021-Resultatene Og
Veien Videre
Det globale perspektivet
Når man ser på virksomhetenes resultatoppnåelse i forskjellige geografiske områder,
fortsetter Storbritannia, med en samlet gjennomsnittsscore på 59 %, å være den
BBFAW-regionen som gjør det best. Virksomhetene i BBFAW Norge kom på andreplass
av alle regioner dekket av BBFAW, med en samlet gjennomsnittsscore på 42 %,
sammenlignet med 36 % for virksomheter i Europa (unntatt Storbritannia). For andre år
på rad, gjorde selskaper i Latin-Amerika, med en samlet gjennomsnittsscore på 31 %,
det bedre enn selskaper i Nord-Amerika (USA og Canada), som oppnådde 25 %. Her bør
det nevnes at færre selskaper ble evaluert i Latin-Amerika (8) enn i Nord-Amerika (18).
Sammenlignet med de andre regionene gjør bedriftene i BBFAW Norge det spesielt bra i
hovedområde Rapportering av resultater og innvirkning. Dette er oppmuntrende gitt at
dette er den delen som vektes høyest av alle hovedområdene i BBFAW-metodikken.
Figur 5.1. Samlet gjennomsnittsscore etter region 2021
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Forbedringer over tid
En av styrkene til BBFAW Benchmark er at den er effektiv som et endringsverktøy ved å
motivere til kontinuerlig fremgang fra år til år. Siden BBFAWs oppstart i 2012 har et flertall
av de globale næringsmiddelbedriftene som evalueres, gått opp minst ett nivå. Dette er
enda mer imponerende i lys av innstrammingen av Benchmark-kriteriene og den økte
vektleggingen av resultatrapportering og innvirkning i de siste årene.
Fra 2020 til 2021 forbedret syv av de 20 BBFAW Norge bedriftene (35 %) sin rangering
med minst ett nivå. En bedrift klatret to nivåer og to bedrifter gikk fire nivåer opp. Bare
tre bedrifter falt i rangeringen i 2021 og ti bedrifter holdt seg på samme nivå. Dette
er et positivt resultat med tanke på de vesentlige endringene i metodikken i 2021 og
innstrammingen av vurderingskriteriene (for mer informasjon om disse endringene, se
vedlegg 1).
Tabell 5.1: Nivåendringer (BBFAW Norge 2021)
Opp mer enn 1 nivå

Opp 1 nivå

Ingen nivåendring

Toten Eggpakkeri (4)

Furuseth

Den Stolte Hane

Nortura (2)

NorgesGruppen

Orkla

Ytteroykylling (4)

Grilstad

Reitangruppen

Norsk Kylling

Scandi Standard

Ned 1 nivå

Fatland
Jens Eide
Rema 1000

Tine

Nordfjord Kjott
Kavli Holding
Gårdsand

Scandza/Leiv Vidar
Coop Norge

Alle syv virksomheter som har gått opp minst ett nivå i 2021 har gjort en innsats for å vise
sin forpliktelse til å håndtere forretningsrisikoen og mulighetene knyttet til dyrevelferd.
Disse bedriftene har formalisert sine forpliktelser i en dyrevelferdspolicy og er i ferd med å
få på plass nødvendige systemer og prosesser for å gjennomføre sine policyforpliktelser
internt og i sine leverandørkjeder. I tillegg dokumenterer disse bedriftene også at de
overvåker resultatoppnåelsen ved å rapportere om fremgang sett i forhold til deres
policyforpliktelser og dyrevelferdsrelaterte mål og tiltak.
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Anbefalte tiltak
I BBFAW Norge rapporten fra 2020 ble en rekke anbefalte tiltak presentert. I det følgende
beskrives oppnådde resultater for de enkelte tiltak.
Anbefalt tiltak i 2020:
Formalisere bedriftens holdninger til dyrevelferd, både generelt og til spesifikke
dyrevelferdsspørsmål.
 ppnådd resultat i 2021: I 2020 hadde 70 % av virksomhetene publisert en formell
O
dyrevelferdspolicy, mens andelen økte til 85 % i 2021. Av disse, beskriver nå 70 % av
bedriftene igangsatte prosesser for å gjennomføre sine policyforpliktelser internt og
i leverandørkjedene (en økning fra 54 % i 2020). Det har skjedd forbedringer for alle
dyrevelferdsparametre, med spesielt store økninger i prosentscore når det gjelder
andelen bedrifter som publiserer forpliktelser om unngåelse av genmodifisering
og kloning, unngåelse av vekstfremmende midler, og reduksjon eller unngåelse av
profylaktisk bruk av antibiotika. Det må nevnes at BBFAW Norge-bedriftene nå viser
høyere score enn det globale gjennomsnittet for alle åtte dyrevelferdsparametre
(sammenlignet med fem av åtte parametre i 2020).
Anbefalt tiltak i 2020:
Gi mer detaljerte beskrivelser av hvordan dyrevelferd styres og håndteres både internt
i bedriften og gjennom verdikjedene.
 ppnådd resultat i 2021: Samlet gjennomsnittsscore i hovedområde Styring og
O
ledelse økte fra 41 % i 2020 til 52 % i 2021. Forbedringer som har ført til denne økningen
omfatter blant annet at en større andel av BBFAW Norge-bedriftene nå publiserer
informasjon om daglig ledelse og/eller styrets oppfølging (fra hhv. 60 % og 40 % i 2020
til hhv. 65 % og 60 % i 2021), og at 80 % av bedriftene selskapene nå tydelig inkluderer
dyrevelferd ved tilsyn og revisjon av sine leverandører, sammenlignet med 65 % i 2020.
Anbefalt tiltak i 2020:
Rapportere om standardene som allerede omfattes av lovgivningen i Norge og om
hvilke tiltak som iverksettes for å sikre samsvar med regelverket.
 ppnådd resultat i 2021: En rekke selskaper har gjort en innsats for å vise ledelsestiltak
O
og resultatoppnåelse når det gjelder dyrevelferdskrav i henhold til norsk lov. For eksempel
publiserer nå flere virksomheter forpliktelser om unngåelse av genmodifisering
og kloning, unngåelse av vekstfremmende midler, og reduksjon eller unngåelse av
profylaktisk bruk av antibiotika.
Anbefalt tiltak i 2020:
Sette klare forbedringsmål for å vise at virksomheten stadig utvikler seg i tråd med
forventningene til økt dyrevelferd.
 ppnådd resultat i 2021: Andelen bedrifter i BBFAW Norge som offentliggjør konkrete
O
mål for forbedring av dyrevelferd har økt fra 60 % i 2020 til 70 % i 2021. Men ettersom
30 % av bedriftene fortsatt gir begrenset eller ingen informasjon om sine mål for
kontinuerlig forbedring av dyrevelferden, er det rom for forbedring.
Anbefalt tiltak i 2020:
Styrke resultatrapporteringen ved å angi andel dyr i den totale verdikjeden som
representeres av de rapporterte dataene.
Oppnådd resultat i 2021: Rapportering om resultatoppnåelse har forbedret seg
betydelig. Samlet gjennomsnittsscore for bedriftene i BBFAW Norge for de ti spørsmål
om resultatoppnåelse og innvirkning var 24 % i 2021, sammenlignet med 13 % i 2020.
Dette resultatet er også bedre enn samlet gjennomsnittsscore på 12 % for de globale
selskaper i 2021.
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Basert på funnene fra referansemålingen for 2021 har vi utarbeidet følgende tre
anbefalinger for bedriftene i BBFAW Norge:
Anbefaling 1.
Definer klare, tidfestede mål for forbedring av dyrevelferd, med tydelige beskrivelser
av nødvendige tiltak og ressursbehov, og sikre regelmessig rapportering om
fremdriften.
Å sette mål og rapportere om fremdriften mot dyrevelferdsrelaterte mål bør fortsatt
være en prioritet for BBFAW Norge-bedriftene. Virksomheter som identifiserer og
beskriver sine prioriteringer for kontinuerlig forbedring av dyrevelferd vil kunne lede
ansatte, leverandører og andre aktører til å sikre god dyrevelferd. En tredjedel av BBFAW
Norge-bedriftene har per i dag ikke offentliggjort definerte mål for dyrevelferd, og bare
syv bedrifter (35 %) gir detaljert informasjon om fremdriften mot måloppnåelse.
Anbefaling 2.
Utvid rapportering av konkrete velferdsparametere for dyreslag omfattet av
bedriftens dyrevelferdsforpliktelser.
Selv om vi i 2021 har sett en forbedring av scorene til BBFAW Norway-bedriftene i
hovedområdet Rapportering av resultater og innvirkning, rapporterer fortsatt bare
en tredjedel av virksomhetene om resultatoppnåelse og innvirkning. Norske bedrifter
har åpenbart muligheten til å øke sin rapportering av andelen dyr uten begrenset
bevegelsesfrihet (i dag 60 %), gitt den høye andelen bedrifter som bruker burfrie
systemer. Videre, gitt omfanget av dyrevelferdsspørsmål som omfattes av norsk
lovgivning, forventes det at flere BBFAW Norge-bedrifter vil kunne rapportere om
andelen verpehøns, slaktekyllinger, griser og melkekyr som ikke utsettes for noen av de
mest bekymringsfulle praksisene som bidrar til dårlig dyrevelferd.
Anbefaling 3.
Styrk kommunikasjon med forbrukerne om dyrevelferd.
Næringsmiddelbedrifter spiller en viktig rolle når det gjelder å fremme bedre dyrevelferd
overfor sine bedriftskunder og forbrukere generelt. Det er viktig å tilby informasjon om
dyrevelferd på alle nivåer i verdikjeden dersom bedriftene skal bidra til økt bevissthet,
etterspørsel og støtte til produkter basert på god dyrevelferd. Denne informasjonen
kan gis gjennom forbruker- eller kundefokuserte nettsider, på produktemballasje, i
kundemagasiner eller, når det gjelder matbutikker eller restauranter, i butikken og på
menyer. I dag publiserer under halvparten av de norske virksomhetene (45 %) detaljer om
hvordan de markedsfører dyrevelferd overfor sine kunder og forbrukere.
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Vedlegg 1. 2021 BBFAW Norge Benchmark:
Omfang Og Metode
Strukturen til BBFAW Norge er i samsvar med den globale BBFAW-metodikken, og følger
måten virksomhetene rapporterer om andre bærekraftsrelaterte spørsmål på. Metodikken
er utviklet over flere år i samarbeid med ledende dyrevelferdsorganisasjoner, selskaper og
investorer. For et hvilket som helst samfunns- eller miljøtema forventer investorer og andre
aktører generelt at selskaper oppgir:

• Informasjon om selskapets virksomhet i den grad slik informasjon er nødvendig for å sette
virksomhetens sosiale og miljømessige effekter i sammenheng.

• Detaljer om selskapets retningslinjer for aktuelle spørsmål.
• En beskrivelse av selskapets ledelses- og styringssystemer og prosesser når det gjelder
de aktuelle miljø- eller samfunnsspørsmålene.

• Deres mål og viktige resultatindikatorer for de aktuelle problemstillingene, sammen med
en drøfting av hvordan de har tenkt å oppnå disse målene.

• En beskrivelse av selskapets engasjement med relevante aktører om aktuelle
problemstillinger.

• En vurdering av selskapets fremgang når det gjelder måloppnåelse, sammen med en
drøfting av faktorene som har påvirket deres resultater.

• En vurdering av måloppnåelse sett i forhold til selskapets policy og andre inngåtte
forpliktelser (f.eks. etiske retningslinjer).

Referansemålingene i BBFAW er utformet i samsvar med disse forventningene og dekker de
følgende fire hovedområder:

• Ledelsesforankring og policy – Beskrivelse av bedriftens policyer og holdninger til

dyrevelferd, samt konkrete forpliktelser til kritiske dyrevelferdsparametre (f.eks. unngåelse
av begrenset bevegelsesfrihet, tilgang på artsspesifikk miljøberikelse og unngåelse av
lange transporter for livdyr).

• Styring og ledelse – Styrets og ledelsens oppfølging av dyrevelferdsstrategien,

fastsetting av mål, internkontroll, deltagelse i sertifiseringsordninger, og rapportering om
fremdrift sett i forhold til policyforpliktelser og fastsatte mål.

• Innovasjon og pådriverfunksjon – Investeringer i prosjekter for å påvirke beslutninger og
legge til rette for bedre dyrevelferd.

• Rapportering av resultater og innvirkning – Rapportering om bedriftens

resultatoppnåelse sett i forhold til sentrale dyrevelferdspolicyer, mål- og resultatstyrte tiltak
(f.eks. artsspesifikke indikatorer på dyrevelferd) samt en drøfting av bedriftens fremdrift.

Vekting
Akkurat som BBFAW Global, består referansemålingene i BBFAW Norge av 37 spørsmål, og
poeng tildeles til hver av de fire hovedområdene.
Tabell A1: BBFAW Norge – Vekting av de ulike hovedområdene
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Hovedområde

Vekting 2021 (%)

1. Ledelsesforankring og policy (11 spørsmål)

22

2. Styring og ledelse (6 spørsmål)

24

3. Innovasjon og pådriverfunksjon (2 spørsmål)

9

4. Rapportering av resultater og innvirkning (18 spørsmål)

45 (Spørsmål om resultater
vektes med 40% og
innvirkningsspørsmål
med 60%)

Vedlegg
Kommentarer til poengsystemet
Flere av spørsmålene var binære (dvs. ja/nei). Eksempler er spørsmål 1 og de to delene av
spørsmål 15. I slike tilfeller fikk virksomhetene enten makspoeng eller null for spørsmålet.

•

• Enkelte spørsmål påvirket poengsummen til påfølgende spørsmål. For eksempel ble

spørsmål 2 bare scoret hvis poeng hadde blitt tildelt for spørsmål 1, og spørsmål 3 ble bare
scoret hvis poeng hadde blitt tildelt for spørsmål 2.

• For de fleste spørsmålene var poengsummen sammensatt, slik at kriterier som er delvis
oppfylt kunne få delpoeng (for eksempel der dokumentasjon kun finnes for enkelte
geografisk områder, dyreslag eller produkter).

• Spørsmål 28 til 35 var artsspesifikke, dvs. at de bare ble innlemmet i scoren hvis aktuelt
dyreslag var relevant for virksomheten.

I BBFAW Norge-metodikken anses ikke henvisning til nasjonale lover eller forskrifter som
tilstrekkelig, siden det generelt finnes lite bevissthet om spesifikke lov- eller forskriftskrav
utenfor virksomhetene, og fordi virksomhetene ofte opererer på tvers av geografiske
områder, der krav varierer i de ulike myndighetsområder. Videre driver bedrifter ofte etter
standarder som går utover minimumskravene. Dermed forventes det at virksomhetene gir
en klar beskrivelse av hvilke standarder de opererer etter på tvers av alle relevante geografiske
områder.

Endringer i metodikken fra 2020 til 2021
Generelle endringer
Den generelle strukturen til referanseindeksen forble uendret i 2021. Vektingen av
hovedområdet Rapportering av resultater og innvirkning økte imidlertid til 45 % i 2021. Andelen
av poengene tildelt for resultatrapportering (spørsmål 20-27) i dette hovedområde forble på
40 %, og andelen av poengene tildelt for innvirkning forble på 60 %. For Benchmarken som
helhet utgjorde de 10 spørsmålene (sp. 28-37) om innvirkning 27 % av maksimalt oppnåelig
poengsum for en virksomhet.
I tillegg til økt vekting for de 10 spørsmålene om innvirkning (spørsmål 28-37), ble
poengberegningsmetoden for disse spørsmålene endret på to måter. For det første ble
poengklassifiseringen revidert, som følger:

• Maksimalt antall poeng per spørsmål ble endret fra 5 til 10 poeng.
• Prosentgrensene for tildelte poeng ble endret, og antall poengalternativer ble økt for å
tilpasse scoringen til de rapporterte prosentene.

• Trinnet for maksimalt antall poeng ble endret fra 100 % til 99-100 %, for å gi litt spillerom i

den øvre enden av skalaen. Dette anerkjenner de praktiske utfordringene forbundet med å
rapportere 100 % resultatoppnåelse i forhold til angitte kriterier.

Den andre endringen var å øke oppnåelig poengsum for delrapportering av innvirkning, i
tilfeller med rapportering av betydelig omfang. Hensikten var både å oppmuntre bedrifter som
foreløpig ikke hadde begynt å rapportere innvirkning, og belønne de bedriftene som allerede
gjorde det for betydelige deler av sine leverandørkjeder. I 2021 ble antall poeng tildelt for delvis
innvirkningsrapportering av “betydelig” omfang økt fra tilsvarende 1 av 10 til 3 av 10 poeng,
forutsatt at beskrivelsen av omfanget av rapportert data var tydelig. Et “betydelig” omfang
betyr f.eks. rapportering om et dyreslag, geografisk område, datterselskap eller husdyrprodukt
som utgjør en signifikant andel av bedriftens virksomhet eller omsetning.
Spesifikke endringer av kriterier
Som et første skritt for å unngå eventuell dobbel-scoring i BBFAW, ble to spørsmål endret i
2021 Benchmarken:

• Spørsmål 14 ble endret til å fokusere på forklaringen av fremgang sett i forhold til oppsatte
mål, som kan være kvalitative eller kvantitative (ingen endring av maksimalt oppnåelig
poengsum).

• Spørsmål 27 ble endret til å fokusere på forklaringen av fremgang når det gjelder målene

for dyrevelferd. Maksimalt oppnåelig poengsum for spørsmålet ble også endret fra 10 til 5
poeng.

Ved å legge vekt på forklaringen av fremgang (i stedet for kvantitativ rapportering), forsøker vi å
få frem dokumentasjon på at bedriftene overvåker fremgangen og bruker denne innsikten som
beslutningsgrunnlag eller til å tilpasse sine styringsprosesser for å oppnå sine mål.
For opplysninger om andre mindre endringer i kriteriene, for eksempel avklaringer av tolkningen
av enkelte spørsmål som kan påvirke scoringen, vises til den globale BBFAW-rapporten 2021.
29

The Business Benchmark on Farm Animal Welfare Norge 2021 Rapport

Virksomhetene i BBFAW Norge 2021
Referansemålingen BBFAW Norge 2021 evaluerte 20 næringsmiddelbedrifter. Disse
bedriftene ble valgt ut fra deres betydning og størrelse i det norske markedet. Et flertall (16
av 20) er matprodusenter, mens de øvrige fire bedrifter er handelsaktører. De fleste bedrifter
(14 av 20) er privateide, to er børsnotert og tre er samvirkebedrifter. Ett av de 20 bedriftene
(Scandi Standard) har hovedkontor utenfor Norge, men er tatt med i referansemålingen på
grunn av virksomhetens posisjon i det norske markedet.
Evalueringene i BBFAW retter seg hovedsakelig mot eierselskap (morselskap), ikke
datterselskap, men informasjon fra datterselskap er tatt med i vurderingen. Dette
gjenspeiler målet med referansemålingen, som er å evaluere hvordan virksomheter samlet
sett håndterer problemstillinger knyttet til dyrevelferd. BBFAW gir imidlertid delvis poeng for
tiltak i datterselskaper eller i enkelte geografiske områder.
I tillegg til de utvalgte eierselskapene kunne datterselskaper i Norge be om en egen
evaluering. Hensikten med dette var å gi forbrukerne informasjon om virksomheter de
kjenner under et varemerke, men hvor navnet til eierbedriften er mindre kjent. I tillegg driver
noen eierselskaper både produksjons- og handelsvirksomhet. Som følge av dette ba tre
datterselskaper (Den Stolte Hane, Norsk Kylling og Rema 1000) om en uavhengig evaluering
for andre året på rad.

Evalueringsprosessen i BBFAW Norge
Den første rapporten med resultatene fra BBFAW Norge ble lansert 8. juni 2021. Etter
lanseringen ble et webinar arrangert i november 2021 for BBFAW-bedriftene, der
endringene i metodikken fra 2021 ble forklart og bedriftene fikk anledning til å stille
spørsmål om vurderingsmetoden. I tillegg ble den oppdaterte 2021-metodikken publisert
på websiden til BBFAW Nordic. Evalueringene av BBFAW Norge-bedriftene etter den
oppdaterte metodikken fant sted mellom 28. mars og 15. april 2022. Dette ble etterfulgt av
tekniske vurderinger utført av Animalia mellom 18. og 29. april 2022. Bedriftene fikk tilgang
til sine foreløpige resultater og kunne gi tilbakemeldinger mellom 2. og 23. mai 2022. De
endelige resultatene ble låst 27. mai 2022 og delt konfidensielt med bedriftene 9. juni 2022.
Anvender publisert informasjon
BBFAW-vurderinger er utelukkende basert på informasjon som er offentlig tilgjengelig på
vurderingstidspunktet. Dette gjøres for å oppmuntre til økt åpenhet, som er et sentralt mål
for BBFAW, og sikre at virksomheter vurderes på en konsekvent måte (dvs. ved bruk av en
upartisk, objektiv vurdering av offentlig tilgjengelig informasjon). Hver bedrift ble dermed
evaluert på grunnlag av informasjon som var offentlig tilgjengelig i vurderingsperioden.
Informasjonen som ble gjennomgått for hver virksomhet omfattet offisielle rapporter (f.eks.
årsrapporter, rapporter om samfunnsansvar), informasjon på virksomhetens bedrifts- og
forbrukernettsteder og informasjon gitt i dokumenter som pressemeldinger og ‘Ofte stilte
spørsmål’ på bedriftenes nettsider.
Vi gjennomførte tilsvarende evalueringer av nettsidene til virksomhetenes datterselskaper
og merkevarer. Der det var relevant, gikk vi også gjennom innlegg på sosiale medier (men
bare når disse var integrert i bedriftens hjemmeside). Vi tok ikke hensyn til offentlig tilgjengelig
informasjon som ikke ble gitt av den aktuelle bedriften. Eksempler på slik informasjon kan være
en pressemelding som refererer til en bedrifts engasjement i et bransjeinitiativ for dyrevelferd,
eller en pris som en bedrift har fått tildelt av en uavhengig organisasjon. Fravær av offentliggjort
informasjon reiser spørsmål om hvor mye vekt den aktuelle bedriften egentlig legger på
dyrevelferd.
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Vedlegg
Kvalitetssikring og bedriftsrevisjon
For å sikre at evalueringsprosessen er konsistent, blir revisorene rekruttert og opplært
av BBFAW-sekretariatet (Chronos Sustainability). Dette sikrer at alle revisorene er
upartisk i forhold til den norske matvareindustrien. Revisorene får årlig opplæring
i BBFAWs metodikk og evalueringsprosess. I tillegg blir alle bedriftsrapporter
fagfellevurdert av et seniormedlem av det globale revisjonsteamet i BBFAW. Formålet
med fagfellevurderingen er å sikre at fakta i revisjonen er korrekte og at kriteriene har blitt
tolket og brukt konsekvent.
Etter den første revisjonsrunden ble de enkelte bedriftsrapporter gjennomgått av
Animalia6 for språklig tolkning og faktasjekk. De vurderte bedriftene ble deretter invitert
til å gi tilbakemelding på sine foreløpige rapporter. Denne høringsrunden er viktig,
da bedriftene får mulighet til å gi tilbakemelding på feilscoring eller om det fantes
informasjon i det offentlige rom på revisjonstidspunktet som hadde blitt oversett eller
feiltolket.
Ni av de 20 virksomhetene som ble evaluert (45 %), kommenterte sine foreløpige
resultater. Kommentarene var i hovedsak av forklarende karakter, samt henvendelser om
å avklare konkrete uttalelser eller vurdere ytterligere dokumentasjon. Som et resultat av
disse kommentarene fikk åtte bedrifter forbedret sin poengsum. Bedriftenes poengsum
ble justert i tilfeller der informasjon som var offentlig tilgjengelig i revisjonsperioden
hadde blitt oversett eller feiltolket. Bedriftene fikk tilgang til de konfidensielle
sluttrapportene, som viste poengsum og kommentar for hvert spørsmål, samt
totalscoren og nivå-rangeringene i juni 2022.
En tilleggskontroll ble utført for å sikre at det ikke er utilsiktede skjevheter i BBFAWs
metodikk og scoringsmetode som kan være til fordel for bedrifter som kun jobber med
et enkelt dyreslag (f.eks. egg- eller kyllingprodusenter). En sammenligning av resultatene
fra slike produsenter (handelsaktører er ikke tatt med i denne sammenligningen) viser
følgende:

• Lite forskjell kunne påvises mellom bedrifter med ett dyreslag og de med flere
dyreslag for spørsmål 1, 2 og 3 (som er relativt generiske).

• For spørsmål 12 og 13, oppnår bedrifter med ett dyreslag i snitt markant bedre
resultater enn de med flere dyreslag.

• For spørsmål 14 og 15 er det kun en liten forskjell mellom de to bedriftstypene.
• For spørsmål 17, 18 og 19, oppnår bedrifter med ett dyreslag i snitt mye bedre
resultater enn de med flere dyreslag.

For hvert av disse spørsmålene er det ingen teoretisk eller teknisk grunn til at den ene
bedriftsgruppen skulle score bedre enn den andre. Resultatene gjenspeiler forskjeller i
tilnærming til styring, rapportering og promotering av dyrevelferd, og bedriftene med ett
dyreslag i BBFAW Norge 2021 vil i snitt tilsynelatende score bedre på disse områdene
enn de med flere dyreslag. At disse bedriftene presterer bedre på hovedområdet Styring
og ledelse (f.eks. spørsmål 12, 13 og 17) gjør det mer sannsynlig at de også gjør det
bedre på hovedområdet Ledelsesforankring og politikk; og dermed ser vi for denne
gruppen bedre resultater over hele linjen. Forskjellene mellom de to bedriftsgruppene
ser derfor ut til å gjenspeile forskjellen i tilnærmingen som noen ett-dyreslagsbedrifter
har, i stedet for en eller annen skjult fordel som ligger i BBFAWs scoringsmetode.
For en mer omfattende beskrivelse av BBFAW metodikken, se:
https://bbfaw-Norway.com/wp-content/uploads/2021/10/BBFAW-GlobalCriteria-2021.pdf
https://bbfaw.com/media/2126/bbfaw-report-2021_final.pdf

6

Animalia er Norges ledende fag- og utviklingsmiljø innen kjøtt- og eggproduksjon, og samarbeider tett med bransjeaktører som KLF og Nortura. For mer informasjon, se https://www.animalia.no
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Vedlegg 2. 2021 BBFAW Norge - Virksomhetsoversikt
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Bedrift

Den stolte hane AS

Fatland Meat AS

Furuseth AS Avd Slakteri

Gårdsand AS

Grilstad AS

Jens Eide AS

Kavli Holding/Q-meierierne AS

Nordfjord kjøtt AS

Norsk Kylling AS

Nortura SA

Orkla ASA

Scandi Standard

Scandza/Leiv Vidar AS

Tine meieri SA

Toten eggpakkeri AS

Ytterøykylling AS

Coop Norge

Norgesgruppen ASA

Rema 1000 AS

Reitangruppen

Eierskap

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Privat

Samvirke

Børsnotert

Privat

Privat

Samvirke

Privat

Privat

Samvirke

Børsnotert

Privat

Privat

ICB klassifisering

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

3570: Food Producer

5337: Food Retailers and Wholesalers

5337: Food Retailers and Wholesalers

5337: Food Retailers and Wholesalers

5337: Food Retailers and Wholesalers

Basert i (land)

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Sverige

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge

Norge
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Denne rapporten er utarbeidet av BBFAW sekretariatet, som
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• Bjørn-Ole Juul-Hansen, Emilie Oldervik (KLF)
• Ingrid Melkild (Nortura)
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• De mange bedriftene som deltok i møter og webinarer,
diskuterte med BBFAW sekretariatet og som ga
tilbakemelding på deres foreløpige resultater.
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