
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 
Sted og dato: Starum. Onsdag 24. november 2010 kl. 0800-1500. 
Deltagere: Gudbrand Bakken, Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf Jørgensen, Guri Larsen, 
Ingrid Olesen, Ann Margaret Grøndahl (sekretær). 
Forfall: Morten Bakken, Anne Storset, Brita Skallerud. 
 
Nr Sak Konklusjon Ansvarlig
1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 
Godkjent 
 
 
 
 
 

 

2 Godkjennelse av møtereferat 
fra møtet 8.9.2010 

Godkjent 
 
 
 
 
 

 

3 Sekretariatet orienterer 
- foredrag Norsvin 
- avbryting av 

krabbeklør 
 
 

Sekretæren holdt foredrag om velferd hos 
gris på nasjonal konferanse på Hamar 11. 
november 2010. Foredraget på en time ble 
holdt sammen med Bente Fredriksen i 
Helsetjenesten for svin. 
Mattilsynet har vurdert avbryting av 
krabbeklør på levende krabber, og 
konkludert med at dette er brudd på 
dyrevernloven. 

 
 
 
 
 

4 ”Boka om dyr” 
- status forlag 
- finansiering 
- distribusjon 
 

Gudbrand skal i møte med Mattilsynet 
torsdag 25. november.(Mattilsynet ga tilsagn 

om kr 100 000,-) RDE har selv noen ubrukte 
driftsmidler for 2010, og med noe støtte 
fra Mattilsynet i tillegg, er finansieringen 
på plass. Et klassesett sendes ut til hvert 
skolekontor tidlig i mars. Skolene velger 
ut og bestiller skolebøker ved påsketider. 
RDE arbeider for at boka også selges 
gjennom bokhandel. 

 
 
 
 
 

AMG 

5 Uttalelse om hundehold Utkastet ble gjennomgått, og mindre 
endringer ble foreslått. Sekretæren 
reviderer utkastet, og sender det ut til 
Rådet for gjennomsyn. Uttalelsen 
planlegges offentliggjort i desember. 

AMG 

6 Uttalelse om hestehold Tore Kvam ga Rådet nyttig informasjon AMG 



om hestehold i Norge, og det ble tid til 
spørsmål. Utkastet til uttalelse om 
hestehold ble kommentert, og sekretæren 
arbeider videre med utkastet basert på 
kommentarene. 

7 Pelsdyrhold i lys av 
mediedebatten nylig 

Rådet diskuterte deltagelse når 
dyrevern/dyreetikk er tema i den 
offentlige debatt. Rådet ønsker i hovedsak 
å diskutere prinsipielle sider ved dyrehold, 
men ønsker også å være tilstede i aktuelle 
saker som kommer opp i media. Det ble 
enighet om at leder og sekretær kan delta i 
debatten om dagsaktuelle saker. Rådet har 
mange uttalelser som leder og sekretær 
kan støtte seg til. Gudbrand kontakter 
media for et intervju om pelsdyrhold. 
 

 
 
 
 
 

AMG 
 
 

GB 

8 Eventuelt  
- dyrepoliti 
- kastrering av hunder 
- møteplan for 2011 
- nye uttalelser 

 

Notat om dyrepoliti og kastrering av 
hunder var sendt ut med sakspapirene, 
siden Rådet ba om dette på forrige møte. 
Neste møte blir tirsdag 15. februar 2011 
på Veterinærinstituttet i Oslo. I mai 
ønsker RDE å besøke dyrepark/sirkus. 
RDE vil på nyåret starte opp med en 
uttalelse om ”Bruk av dyr til menneskelig 
nytte”. 

AMG 
 

 
 


