Referat fra møte i Rådet for dyreetikk
Sted og dato: Akutten, Veterinærinstituttet i Oslo. Torsdag 6. mai 2010 kl. 0900-1500.
Deltagere: Gudbrand Bakken, Ellen-Marie Forsberg, Guri Larsen, Ingrid Olesen, Morten
Bakken, Sandra Kottum, Ann Margaret Grøndahl (sekretær).
Forfall: Brita Skallerud, Karl Olaf Jørgensen, Knut A. Hjelt, Geir Grosberg.

Nr Sak
1 Godkjennelse av
møteinnkallingen og sakslista

2

Godkjennelse av møtereferat
fra møtet 15.2.2010

3

Sekretariatet orienterer

4

”Boka om dyr”

Konklusjon
Ansvarlig
Møteinnkallingen og sakslista ble
EMF og
godkjent. På neste møte vil RDE ha en
AMG
prinsippdiskusjon om begrepet dyrs
egenverdi og den nye dyrevelferdslovens
betydning for vårt arbeid. Ellen-Maries
artikkel brukes som grunnlag for
diskusjonen (se vedlegg)
(http://www.springerlink.com/content/974
62728t19hkv22/?p=6ff5a98042c349ad99f
7d30eee84894d&pi=6)
Møtereferatet ble godkjent. Det ble
AMG
enighet om at sekretæren kontakter
Patentnemnda over sommeren dersom vi
ikke er kontaktet angående seminaret.
RDEs andre brev til NKK er registrert av
publikum, og vi har mottatt ros for dette.
Helsides oppslag om uttalelsen om rovvilt
og beitende husdyr i Nationen. RDE har
mottatt en del kommentarer på uttalelsen,
de fleste positive.
Sekretæren holder foredrag i Namskogan
AMG
kommune om vilt og påkjørsel 27. mai.
Sekretæren er spurt om å holde foredrag
om velferd hos gris på konferanse i
november 2010. Sekretæren orienterer om
innholdet på et møte i RDE i forkant av
AMG
konferansen.
RDE har mottatt høringsbrev fra MT
angående flere forskriftsendringer. De
flest har frist som ikke muliggjør
behandling av saken i møte.
RDE har mottatt innspill på at friske
hunder avlives, og at bur brukes for
innendørs oppstalling. Innspillene tas med
AMG
i arbeidet med hundeuttalelsen.
Bokutkastet ble grundig gjennomgått.
AMG

Utkastet rettes opp. Forlagene
Abrakadabra og Skald kontaktes.
5

Avriving av klørne på levende Utkastet til brev sendes med en liten
krabber
endring i ordlyden i siste avsnitt. Utkastet
sendes til Karl Olaf for kommentarer.
RDE bør vurdere å avgi en uttalelse om
alle forhold vedrørende krabber.

6

Uttalelse om hundehold

7

Eventuelt
- utkast til ny forskrift
om hold av pelsdyr
- Rovviltuttalelsen

AMG

Utsatt til neste møte.

RDE svarer Mattilsynet at vi ikke har hatt
tilstrekkelig tid til å behandle saken.
Ellen-Marie kommenterer denne på neste
møte.

AMG
EMF

