
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 
Sted og dato: Kapellet, Veterinærinstituttet i Oslo. Tirsdag 24. mai.2011 kl. 0930-1330.. 
Deltagere: Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf Jørgensen, Geir Grosberg, Ann Margaret 
Grøndahl (sekretær). 
Forfall: Brita Skallerud, Gudbrand Bakken, Morten Bakken, Ingrid Olesen, Guri Larsen, 
Sandra Kottum, Anne Storset. 
 
Nr Sak Konklusjon Ansvarlig
1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 
Godkjent. 
 

 
 

2 Godkjennelse av møtereferat 
fra møtet 15.02.2011 

Godkjent. 
 

 

3 Sekretariatet orienterer 
 
 

RDE har mottatt en henvendelse fra en 
privatperson som stiller spørsmål ved om 
det er etisk forsvarlig å holde dyr i 
fangenskap, og om det er dokumentert 
vitenskapelig hvor mye bevissthet/følelse 
av tilstedeværelse dyr har. Vedkommende 
etterlyser godt bevismateriale på at dagens 
dyrehold er etisk forsvarlig. RDE mener 
spørsmålet har sin klare berettigelse, og er 
det grunnleggende spørsmålet innen 
dyreetikken. Sekretæren gir innsenderen 
anerkjennelse for henvendelsen, viser til at 
vi i mange tusen år har hatt en kultur for å 
bruke dyr, og at det i vår kultur i stor grad 
er enighet om at vi har lov til å bruke dyr 
innenfor visse rammer. 
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4 ”Boka om dyr” 
- status forlag 
- finansiering 
- distribusjon 
 

Trykkeutgiftene ble cirka 170 000,- for 
11000 bøker. Distribusjonsutgiftene ble 
cirka 63 000,-. Forlaget cirka 40 000,- 
Totalt cirka kr. 273 000,-. Informasjon om 
boka er sendt til nasjonale og regionale 
aviser Bondebladet, Nationen, 
Aftenposten, Klassekampen, Dagens 
Næringsliv, Rana Blad, osv. og til 
Forskning.no. Sekretæren har mottatt en 
kritisk kommentar på boka, og mange 
positive. Arbeidet med en interaktiv, 
nettbasert versjon av boka er igangsatt, og 
Kristian Ellingsen viste resultatet av arbeidet 
så langt. På nettsidene ligger boka 
tilgjengelig, det finnes informasjon om boka 
og Rådet, og det planlegges å legge ut flere 
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bilder med bildetekst som utdyper boka. Også 
denne gangen bruker vi bilder fra Vera 
Gjærsøe, og RDE diskuterte godtgjøring for 
hennes bidrag til den nettbaserte utgaven. 
RDE tilbyr Vera godtgjøring per bilde 
tilsvarende tidligere. Sekretæren fortsetter 
arbeidet slik det er påbegynt. 

5 Uttalelse om hestehold Utkastet til uttalelse om hestehold ble 
grundig gjennomgått på forrige møte, og 
sekretæren har revidert utkastet basert på 
kommentarene og innspillene. Utkastet 
ble denne gang godkjent uten endringer. 
Det ble enighet om at utkastet sendes ut til 
medlemmene som ikke deltok på møtet 
for godkjenning før offentliggjøring. 
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6 Høring fra Mattilsynet om 
forslag til nye forskrifter om 
transport av dyr 
 
 

Utkastet til høringssvar ble noe endret. 
Sekretæren reviderer utkastet som så 
sendes ut til alle medlemmene i Rådet for 
vurdering. Mattilsynets svarfrist er 15. 
juni. 
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7 Jakt med pil og bue Rådet inviterer representant fra Norges 
Buejegerforbund til neste møte for å 
orientere om prøveprosjektet de søker om. 
Dyrevernalliansen får beskjed om at RDE 
behandler saken på neste møte.  
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8 Ekskursjon til Kristiansand? 
 

Ekskursjonen planlegges gjennomført 
høsten 2011. Sekretæren kontakter Sirkus 
Arnardo for tidspunkt. 
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8 Eventuelt  
- møteplan for 2011 
 

Åpent møte utsettes ytterligere. RDE 
ønsker i stedet å komme videre med 
arbeidet med nettbasert versjon av 
barneboka. 
Forslag til møtetidspunkter for høsten 

- tirsdag 6. september 
- (tirsdag 11. oktober, dersom 3 

møter) 
- tirsdag 29. november 

Ett av disse tidspunktene vil bli kombinert 
med ekskursjonen. De to siste datoene er 
kun aktuelle dersom oppnevningsperioden 
forlenges. 
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