
 

 
1 

 

 
 

 
Coops politik for  

Dyrevelfærd  
 
 

Coop Danmark 
November 2016 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Dokumentkontrol 

Godkendt dato: 07-12-2016 Dokument ejer: Signe D. Frese/ CSR udvikling  

Godkendt af: CSR-Board Filnavn: Dyrevelfærdspolitik 

 

 

 



 
   

Coops politik for Dyrevelfærd 
 

 Baggrund for Coops politik for Dyrevelfærd 

 
 

 
 
Baggrund 
Husdyrproduktionen er essentiel i forhold til fødevareproduktion, men husdyrproduktionen er ofte 
under kritik på grund af de forhold, som nogle landbrugsdyr lever under. Dyrenes naturlige behov 
tilsidesættes ofte til fordel for en effektiv og intensiv produktionsform. Dansk landbrug er i dag en 
del af et globalt marked, hvor der er stor efterspørgsel på billige fødevarer. Uden international 
regulering af dyrevelfærd og med en fortsat lav international efterspørgsel på bedre dyrevelfærd, er 
incitamentet og vejen til at skabe en produktion med højere dyrevelfærd ikke tydelig.  
De danske forbrugere er imidlertid i stigende grad opmærksomme på dyrevelfærden hos 
landbrugsdyrene. Kun 10 pct. af forbrugerne går slet ikke op i dyrevelfærd, viser tal fra Landbrug & 
Fødevarer, der har set på forbrugernes interesse på tværs af de animalske fødevaregrupper. Coops 
analyser viser ligeledes, at der blandt forbrugerne er en forventning om, at der vil komme mere 
fokus på dyrevelfærd i den kommende tid.  Manglende konsensus om og definitioner af, hvad god 
dyrevelfærd er, bidrager dog til et uigennemsigtigt marked for forbrugeren, hvor det er svært at 
gennemskue graden af dyrevelfærd på produkterne og dermed vælge øget dyrevelfærd til.  
 
Husdyrenes velfærd er landmændenes ansvar, men som Danmarks største dagligvarehandel og 
forbrugerejet virksomhed er det Coops opgave at formidle forbrugernes ønsker videre til landbruget 
og iværksætte tiltag, der kan skubbe på en udvikling i retning af mere dyrevelfærd.  
 
Coop har i 2012 offentliggjort et Madmanifest og indsatsen for øget dyrevelfærd er en del af 
Manifestets femte punkt med overskriften: ”Vi vil vide, hvad vi spiser – vi vil give danskerne endnu 
flere varer, som er skabt under ordentlige forhold og baseret på omtanke for mennesker, dyr og 
miljø.” Vi har således forpligtet os selv til en indsats og aktiv stillingtagen til dyrevelfærd.  
 
Indeværende politik gælder vores samlede sortiment af animalske produkter til menneskelig 
konsumption, samt non-food animalske produkter. Politiken er desuden afsæt for dialog med både 
primærproducenter, leverandører, NGO’er, myndigheder og forbrugere om, hvordan produktion og 
efterspørgsel kan udvikles med større hensyn til dyrevelfærd.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

Coops Politik for Dyrevelfærd 
I Coop mener vi at dyr, vi spiser, og i det hele taget dyr, der bruges til produktion af fødevarer og non-food- 
varer, skal behandles med respekt. 
 
Vi støtter op om de krav, der er formuleret i dyreværns-lovgivningen. Loven siger blandt andet, at dyr ikke 
må blive mishandlet eller leve under uhygiejniske forhold. Ligeledes bakker vi op om de udtalelser, der er 
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formuleret af Det Dyreetiske Råd.  
 
Vi støtter ligeledes op om de krav og regler, der er opstillet i den internationale aftale om regulering af 
handel med truede dyrearter (CITES).  
 
Vi mener, at det skal være nemmere for forbrugerne at vælge dyrevelfærd til i indkøbssituationen, og vi vil 
derfor løbende øge tilgængeligheden af dyrevelfærdsprodukter i vores sortiment.   
 
Vi ønsker, at udvikle markedet for dyrevelfærds-produkter og vil arbejde aktivt for at der tages større hensyn 
til dyrevelfærd i både det konventionelle landbrug – det vil sige løfte bunden, og i det øvrige landbrug – 
såsom økologisk og frilandsproduktion – det vil sige løfte toppen.  
 
Vi vil derudover aktivt arbejde for at skabe et mere transparent marked for dyrevelfærdsprodukter, og 
anprise produkter, hvor der er sket et reelt dyrevelfærdsløft, så forbrugeren kan træffe valg på et oplyst 
grundlag i indkøbssituationen. Vi ønsker dermed ikke at fremme ordninger eller produkter, der anpriser et 
for lavt niveau af dyrevelfærd. 
 
Af samme årsag har vi selv taget initiativ til at udvikle en transparent dyrevelfærdsmærkningsordning:  
”Dyrevelfærdshjertet”, som omfatter animalske dyr til fødevareproduktion. Mærkningsordningen løfter både 
dyrevelfærden i det konventionelle landbrug, men også i toppen.  Mærkningsordningen skal skabe dynamik i 
landbruget ved at sætte øget fokus på dyrevelfærd for de mange dyr, og den skal gøre det muligt for flere 
forbrugere at vælge dyrevelfærd til på et oplyst grundlag. 

 
Vi arbejder for at øge antallet af dyrevelfærdsmærkede varer til minimum 1000 inden udgangen af 2020, 
såfremt pris, udbud og markedsudvikling gør det muligt. 
 
Derfor vil Coop: 
 

 Tilbyde alle øvrige aktører i detailhandlen, foodservice og catering at anvende Dyrevelfærdshjertet 
på flest mulige produkter under forudsætning af at de lever op til de opstillede kriterier  

 Øge andelen af velfærdsmærkede varer i vores sortiment og tilsikre at kunne tilbyde kunderne et 
dyrevelfærdsalternativ indenfor de mest almindelige animalske varer.  

 Udvikle og markedsføre ”Dyrevelfærdshjertet” overfor producenter og leverandører og til stadighed 
tilsikre at flere og flere produkter bærer mærket.  

 Øge kendskabsgraden til Dyrevelfærdshjertet hos forbrugerne og stimulere forbrugernes 
efterspørgsel på dyrevelfærd via informationskampagner og marketing. Vi vil også arbejde aktivt for 
at øge kendskabsgraden til eksisterende mærkningsordninger der har fokus på dyrevelfærd herunder 
Økologi, Friland og ”Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse”. 

 Udvikle og tilpasse vores sortiment kontinuerligt, så det svarer til kundernes efterspørgsel og vores 
etiske standarder. Vi forbeholder os retten til at fravælge varer med en kendt 
dyrevelfærdsproblematik, såsom buræg (se bilag 1) eller fravælge mærkningsordninger som vurderes 
at være vildledende overfor forbrugerne. 

Konkret vil Coop: 
 

 Årligt vedtage og kommunikere målsætninger for: 
o vores sortiment og salg 
o vores salgsfremmende og forbrugeroplysende aktiviteter  
o vores resultater og konstante bevægelse mod det overordnede mål  
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 Årligt opdaterer vores liste over varer med kendte dyrevelfærdsproblematikker (Bilag 1).  

 Gratis tilbyde mærkningsordningen, Dyrevelfærdshjertet, til alle relevante aktører i Danmark  
 
 

 
 
 
 

 

  

 Reference 

  

Dokumentet relateres til: 

 Politikken for Dyrevelfærd er relateret til Coops Princip for forbrugerstemmen.  

 Under denne politik udformes der følgende guidelines, strategier etc.: 

o Krav vedr. Coops dyrevelfærdsmærkning. Se www.Coop/dyrevelfærdshjertet.dk 

o Varer med særlige dyrevelfærdsproblematikker, som ikke kan indkøbes (bilag 1) 

o Holdning til halalslagtning (bilag 2) 

o 1.14. Coop requirements for nonfood products in regards materials which are derived 

from animals (fur, skins, feathers, down) 

http://www.coop/dyrevelfærdshjertet.dk
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Bilag 1   

Varer med særlige dyrevelfærdsproblematikker, som ikke kan indkøbes 

 
Sødmælkskalve: 

 Coop indkøber udelukkende kalvekød fra 8-12 måneders alderen. Således er det vores 

politik hverken at indkøbe eller sælge kød fra ”sødmælkskalve”. 

Friske Buræg 

 Irma har ikke solgt buræg siden 1994. Kvickly ligeledes siden august 2013.  

 Det er ikke tilladt at markedsføre buræg i Coops øvrige butikker. Buræg må ikke indkøbes 

eller sælges efter udgangen af 2020 i Coops butikker.  

Skjulte buræg: 

 Irma har udfaset skjulte buræg fra Irmas egne varer.  

 Det er Coops politik at udfase skjulte buræg fra Coops egne varemærker inden 2025 

Foie gras:  

 Det er ikke tilladt at, at indkøbe, markedsføre eller sælge foie gras i Coops butikker. 

Pels og fjer (uddrag) 

 Alle produkter fra dyr skal være lovlige at importerer og sælge i Danmark  

 Det er ikke tilladt at sælge produkter med pels og fjer, hvor pels og fjer kommer fra dyr, der 

er aflivet med det ene formål at anvende pelsen og fjerene.  Pels og fjer må anvendes, hvis 

det er et biprodukt fra dyr der normalt spises i de Nordiske lande 

  Det er ikke tilladt at sælge pels fra dyr på CITIS liste over truede dyrearter. 

 Se endvidere 1.14. Coop requirements for nonfood products in regards materials which are 
derived from animals (fur, skins, feathers, down) 
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Bilag 2  
 
Forhold vedr. halalslagtning 

 

 For Coop er det vigtigt, at et dyr ikke lider unødigt under slagtning, og at denne slagtning 

foregår med hensyn til dyret og under kontrollerede former. Ved slagtninger på 

autoriserede slagterier er det veterinærkontrollen, der fører tilsyn med såvel hygiejne som 

dyrevelfærd, og disse slagtninger foregår under hensyntagen til de af EU/Danmark fastlagte 

procedurer. I Danmark er det Justitsministeriet, der lovgiver om dyreværnsforhold, og ud fra 

vejledning fra Dyreetisk Råd er der fastlagt regler for, hvorledes slagtning af dyr skal 

foretages. Disse regler betyder blandt andet, at alle slagtedyr skal bedøves, før de aflives – 

også de dyr, der halalslagtes. Dyreetisk er der således intet, der adskiller en dansk 

halalslagtning fra enhver anden dansk slagtning. Vi i Coop køber ikke aktivt halalslagtet 

kvæg, men da de danske slagterier, som vi handler med, af og til halalslagter kvæg, kan vi 

ikke udelukke, at en vis andel af det kød, vi får, stammer fra halalslagtet kvæg. 

Mærkning af halal slagtetkød:  

 Coop køber ikke aktivt halalslagtet kød, og vi har ingen aktuelle planer om at halalmærke 

vort kød. For Coop er det vigtigt, at et dyr ikke lider unødigt under slagtning, og at denne 

slagtning foregår med hensyn til dyret og under kontrollerede former. Vi stiller blandt andet 

krav om, at dyret er bedøvet inden slagtning. 

 

 


