Djurrättspolicy
Antagen av styrelsen för BWH Hotel Group i Skandinavien november 2021

Denna policy syftar till att säkerställa att leverantörerna till BWH Hotel Group, i alla led
kan garantera att levererade varor uppfyller nationella lagar och förordningar gällande
djurrätt.
VEM RIKTAR SIG POLICYN TILL?
Policyn riktar sig till de medlemshotell som bedrivs under BWH Hotel Group i
Skandinavien eller något av underliggande varumärken. Det operativa ansvaret för att
policyn följs ligger på varje ytterst ansvarig på respektive hotell: ägare, hotellchef och vd.
Policyn är antagen av styrelsen för BWH Hotel Group. Revidering av policyn sker varje år
eller oftare om behov uppstår. Policyn är en underpolicy till vår Leverantörskod.
STÄLLNINGSTAGANDE
Inom BWH Hotel Group jobbar vi för att all verksamhet bedrivs på ett sätt som upprätthåller etisk hantering av djur och respekt för djurs välmående.
DJURENS FEM FRIHETER
BWH Hotel Group ska handla utifrån djurens fem friheter, som definierade av EUs Farm
Animal Welfare Council (FAWC):


Frihet från hunger och törst.



Frihet från obehag genom att ordna lämplig miljö och viloplats.



Frihet från smärta, skada och sjukdom.



Frihet att utföra naturligt beteende.



Frihet från rädsla och oro samt undvika mentalt lidande.

ANIMALISKA PRODUKTER I MAT
Våra medlemshotell ska se till att alla inköp av animaliska råvaror eller produkter med animaliska komponenter, sker i enlighet med djurens fem friheter. Det innebär exempelvis att
vi väljer ägg (inklusive skalägg, hela ägg, flytande ägg, äggmassa samt ägg i sammansatta
produkter) från frigående höns, kött från kontrollerade producenter och så vidare.
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Vi på BWH Hotel Group i Skandinavien har valt att arbeta med European Chicken
Commitment som en del av vårt arbete för bättre djurvälfärd. Beslutet gäller för alla
hotell inom BWH Hotel Group i Skandinavien och inkluderar all kyckling vi köper in.
Samtliga kriterier kommer vara uppfyllda till år 2026. Dessutom kommer minst 20% av
kycklingarna på respektive marknad (förutom att uppfylla ECC:s kriterier) ha haft tillgång
till utevistelse.
https://welfarecommitments.com/europeletter/se
ANTIBIOTIKA
En intensiv uppfödning samt handel och transport av levande djur ökar risken för smittspridning bland djur. Det har medfört att vissa djuruppfödare rutinmässigt använder
antibiotika på hela djurbesättningar i förebyggande syfte, vilket i sin tur ökar risken för
antibiotikaresistens.
Vid förhandling med nya leverantörer och vid omförhandling med befintliga leverantörer ska våra medlemshotell ställa konkreta inköpskrav gällande användning av antibiotika:


Antibiotika ska inte användas i tillväxtfrämjande syfte.



Antibiotika får endast användas efter ordination av veterinär.

	
Utförlig

dokumentation av all användning av antibiotika, inklusive via foder och
vatten ska finnas. Ansvarig veterinär ska regelbundet gå igenom och signera
dokumentationen.

	
Om

antibiotika ges återkommande till alla djur i en viss ålderskategori ska skälen för
detta dokumenteras, utredning ska genomföras av veterinär och ett åtgärdsprogram
för att motverka hälsoproblemen ska tas fram och tillämpas.

	
En

hälsoplan med rutiner för förebyggande hälsovård och minskad smittspridning ska
finnas och följas. Planen ska ha fokus på strategiskt förebyggande djurhälsoarbete
inklusive smittskydd och ska åtminstone omfatta:
•B
 ehov av karantän, vaccinationer och andra åtgärder för att förbättra hälsan.
•R
 utiner för smittskydd för besökare och vid in- och utförsel av djur till/från
besättningen.
• Rutiner för djurflöden och smittskydd inom besättningen.
• Rutiner för rengöring och desinfektion av stallar.
• Rutiner för att hantera återkommande hälsoproblem i olika åldersgrupper.

PROCESSER OCH EFTERLEVNAD
Vi samarbetar med inköpsorganisationen Nores för att säkerställa att produkter som köps
in och används för konsumtion på medlemshotellen är i enlighet med denna policy.
Denna policy ingår i den uppförandekod som varje hotell skriver under när de blir
medlemmar i BWH Hotel Group.
Att inte följa policyn kan få konsekvensen att hotellet inte längre får marknadsföra sig
under BWH Hotel Group och något av dess varumärken eller direkt utesluts ur kedjan.
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