
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 
Sted og dato: Kapellet, Veterinærinstituttet i Oslo. Onsdag 8. september 2010 kl. 1000-1600. 
Deltagere: Gudbrand Bakken, Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf Jørgensen, Guri Larsen, 
Ingrid Olesen, Anne Storset, Ann Margaret Grøndahl (sekretær). 
Forfall: Morten Bakken, Brita Skallerud, Geir Grosberg 
 
 
Nr Sak Konklusjon Ansvarlig
1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 
Rådet hadde en kort presentasjonsrunde 
siden Anne Storset deltok for første gang. 
Møteinnkallingen og sakslista ble 
godkjent. 
 
 
 
 
 
 

 

2 Godkjennelse av møtereferat 
fra møtet 6.5.2010 

Møtereferatet ble godkjent. Ordet avliving 
rettes opp til avriving under sak 5. 
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3 Sekretariatet orienterer 
- foredrag Mattilsynet 
- foredrag Norsvin 

 
 

Sekretæren holdt foredrag for 
regiondirektørene i Mattilsynet om rovvilt 
og beitende husdyr 17. juni.  
Sekretæren er spurt om å holde foredrag 
om velferd hos gris på konferanse i 
november 2010. Foredraget som er på en 
time skal holdes sammen med Bente 
Fredriksen i Helsetjenesten for svin. 

 
 
 
 
 
 
 
 

4 ”Boka om dyr” 
- status forlag 
- finansiering 
- distribusjon 
- (Geno, Norsvin, Hvam, 

NKK, andre) 

Rådet ønsker å beholde ordlyden i 
tekstboksene som ble foreslått endret av et 
forlag. Rådet anser seg ferdige med manus 
og bilder til boka. Leder og sekretær 
kontakter Mattilsynet for evt samarbeid 
om utgivelsen. Rådet ser det som viktig å 
beholde rettighetene til boka. Rådet 
ønsker at sekretæren lager 5 tittelforslag 
som sendes ut til Rådets medlemmer for 
vurdering. Utkast til boka er sendt ut til 
Geno, Norsvin, Hvam videregående skole, 
NKK, Inger Helen Stenevik og Torill 
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Malmstrøm siden disse har bidratt med 
bilder. Rådet mener det i boka bør komme 
fram at sekretæren har hatt et redaksjonelt 
ansvar for bokprosjektet. 

5 Prinsippdiskusjon om ”dyrs 
egenverdi” og 
Dyrevelferdsloven. Betydning 
for RDEs arbeid. 

Det at dyr har egenverdi innebærer at dyr 
skal behandles godt uavhengig av deres 
nytteverdi for mennesker. Det er et utbredt 
moralsyn i Norge i dag at dyr kan holdes 
og avlives dersom formålet er tilstrekkelig 
viktig. Det går imidlertid en grense for vår 
utnyttelse av dyr, og selv gode formål kan 
ikke legitimere hvilken som helst bruk av 
dyr. Etter Rådets syn har ordlyden i 
dyrevelferdsloven og innføringen av 
begrepet ”dyrs egenverdi” hevet denne 
grensen og på sikt vil dette føre til at dyra 
får det bedre. 
RDE bør bidra til å gi begrepene 
egenverdi og respekt mer innhold, og de 
prinsipielle sidene ved begrepene bør tas 
opp i hver uttalelse. 
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6 Uttalelse om hundehold RDEs anbefalinger samles foran, i stedet 
for at disse kommer etter hvert kapittel. 
RDE foreslo noen endringer i ordlyden, 
og revidert utkast tas opp på neste møte. 
Sekretæren lager et halvsides notat om 
praksis vedrørende kastrasjon av hund i 
andre land (England, USA, Sverige). 
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7 Uttalelse om hestehold RDE anser utkastet som et godt 
utgangspunkt for en uttalelse. RDE foreslo 
noen endringer i ordlyden, og revidert 
utkast tas opp på neste møte. 
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7 Eventuelt  
- neste møte 
- dyrepoliti 

 

Neste møte er onsdag 24. november. Det 
er ønskelig å ha dette møtet på Starum. 
Sekretæren kontakter Starum angående 
dette.  
Det er opprettet en aksjonsgruppe på 
Facebook som ønsker at det etableres et 
uavhengig ”dyrepoliti” i Norge, og at det 
ikke er Landbruks- og 
matdepartementet/Mattilsynet som er 
ansvarlig for å føre tilsyn med landbrukets 
dyrehold. Sekretæren lager et kort notat 
om hvorledes tilsynet med landbrukets dyr 
gjennomføres i andre land. 
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