Referat fra møte i Rådet for dyreetikk
Sted og dato: FA-bygget, Veterinærinstituttet i Oslo. Tirsdag 15.2.2011 kl. 0930-1500. Møtet
fortsatte i Sagveien 10 (hos Guri Larsen) fram til 1830.
Deltagere: Gudbrand Bakken, Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf Jørgensen, Guri Larsen,
Ingrid Olesen, Morten Bakken, Ann Margaret Grøndahl (sekretær).
Forfall: Brita Skallerud
Nr Sak
1 Godkjennelse av
møteinnkallingen og sakslista

Konklusjon
Godkjent.
Gudbrand Bakkens e-post til A-magasinet
ble foreslått sendt til Bergens Tidende
noen dager før møtet i Bergen finner sted.

2

Godkjennelse av møtereferat
fra møtet 24.11.2010

Godkjent
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Sekretariatet orienterer

4

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

Det ble gitt informasjon om planene for
siste del av møtet.
Rådet har fått en henvendelse fra en
journaliststudent som arbeider med en sak
om dyresex og zoofili. Hun ønsket
informasjon om Rådets syn på § 14c i
Dyrevelferdsloven. Hun er informert om
en masteroppgave innen temaet som ble
gjennomført ved Institutt for kriminologi
og rettssosiologi, UiO.
Trykkeutgiftene blir cirka 170 000,- for
11000 bøker. Distribusjonsutgiftene blir
cirka 60 000,-. 3000 bøker trykkes på
nynorsk og 8000 på bokmål. Skald trykker
opp 1000 bøker for salg i bokhandel.
Bøkene trykkes i uke 10 (7.-11. mars).
RDE ønsker at informasjon om boka
sendes til nasjonale og regionale aviser,
Arnfinn Christensen i Forskning.no.,
Skolenettet, osv.
RDE ønsker å utrede mulighetene for å lage
internettspill om dyr, nettbasert interaktiv
versjon av barneboka, og ny bok tiltenkt
ungdomsskolenivå. RDE ønsker at sekretæren
tar kontakt med lærerstudenter og/eller
doktorgradsstudenter i pedagogikk for
samarbeid om eventuelt ny bok.

5

Uttalelse om hestehold

Tore Kvam ga Rådet nyttig informasjon

Ansvarlig
GB

AMG

AMG

AMG

om hestehold i Norge på forrige møte.
Utkastet til uttalelse om hestehold ble
grundig gjennomgått på møtet, og
sekretæren arbeider videre med utkastet
basert på kommentarene og innspillene.
Utkast til høringssvar ble levert ut på
møtet og diskutert. Det ble enighet om å
tilføye at merkeplikt på katt i stor grad
ville løst problemet med ”eierløse” katter.
Leder og sekretær skriver ferdig
høringssvaret.
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Høring fra Mattilsynet om
godtgjørelse for nødhjelp til
dyr
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Arbeidet fremover

RDE ønsker å lage en nettbasert,
interaktiv versjon av barneboka.
RDE ønsker å arrangere et åpent møte i
mai hvor vår bruk av dyr til nytteformål er
tema.
Ekskursjon til dyrepark og sirkus
planlegges høsten 2011.
EuroFAWC-møtet i Bergen vil trolig
kreve mye tid i mars måned.

8

Ekskursjon til Kristiansand?

8

Eventuelt
- møteplan for 2011

Ekskursjonen planlegges gjennomført
høsten 2011.
Åpent møte ønskes arrangert i mai.

GB og
AMG

AMG

AMG

