AVDEKK UNØDIG LIDELSE MED
DYREVELFERDSMERKING!
Vedtatt av Grønn Ungdoms landsstyre 27.10.2019

Ingen dyr skal lide for menneskers ignoranse!
Norge har en lang tradisjon og kultur for husdyrhold. Likevel har vi ingen merkeordning som
retter fokus på dyrevelferd. Dagens dyrevelferdslovgivning sikrer ikke dyra tilstrekkelige
muligheter til å få dekket grunnleggende artstypiske atferdsbehov. Vi har I dag betydelige
dyrevelferdsmessige utfordringer på norske gårder, i forsøksrom og på slakteriet uten at
forbrukeren blir opplyst om det.
Som forbruker sitter man på en stor makt, og et stort ansvar. Produkter en konsumerer kan ha
hatt en negativ innvirkning på dyrs velferd uten at dette avdekkes. Dette er ikke akseptabelt!
Flere land i Europa, deriblant Norge har opprettet insentiver for å synliggjøre
dyrevelferden på produksjonsstedet gjennom dyrevelferdsmerking på produkter. Men kun få
land regulerer dette nasjonalt. Dette må endres på!
Norske myndigheter må ta ansvar for at alle dyr i landet har en akseptabel dyrevelferd.
Forbrukere har rett til å vite om det gjelder produktet de står med i hånda. En nasjonal
dyrevelferdsmerking på husholdningsartikler, kosmetikk og matprodukter vil bidra til å
avdekke dyrs velferd i produksjonen og til at forbrukere tar mer opplyste valg.
Dyrevelferdsmerking nå!
Grønn Ungdom mener at:
• Det skal opprettes et statlig dyrevelferdsmerke for husholdningsprodukter, kosmetikk
og matvareprodukter.
• Merkeordningen skal inkludere strenge dyrevelferdskrav utarbeidet i samarbeid med
fagpersoner.
• Dyrevelferdsmerket skal være gradert, der den laveste kategorien betyr at
grunnleggende velferdskrav ikke er oppfylt eller at produktet ikke har gitt informasjon
om deres dyrehold, nivå to betyr at grunnleggende velferdskrav er oppfylt, og nivå tre
betyr at velferdskravene er overoppfylt eller produktet følger strengere krav enn det
merkeordningen krever. En egen merking gis til produkter der ingen dyr har blitt berørt
i produksjonen.
• Mattilsynet skal ha jevnlige kontroller, både varsla og spontane.

•

Dyrevelferdsmerket skal vise når forrige sjekk av produsenten var.

