
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 
Sted og dato: FA-bygget, Veterinærinstituttet i Oslo. Tirsdag 6. september 2011 kl. 0930-
1330. 
Deltagere: Gudbrand Bakken, Brita Skallerud, Ingrid Olesen, Guri Larsen, Anne Storset, 
Ellen-Marie Forsberg, Karl Olaf Jørgensen, Ann Margaret Grøndahl (sekretær). 
Forfall:  
 
Nr Sak Konklusjon Ansvarlig
1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 
Rådets leder innledet med noen ord om 
Morten Bakken i anledning hans bortgang, 
og det ble holdt ett minutts stillhet. 
Møteinnkallingen og sakslista ble 
godkjent. 

 
 

2 Godkjennelse av møtereferat 
fra møtet 24.05.2011 

Godkjent. 
 

 

3 Sekretariatet orienterer 
 
 

Sekretæren ble i august bedt om å holde et 
internt foredrag på Veterinærinstituttet om 
Rådets uttalelse om hestehold. Under 
diskusjonen framkom innspill på at bruk 
av tungestropp er viktig for å unngå at 
hester ”svelger tunga” og kollapser i 
banen under løp. Det veterinærfaglige 
grunnlaget for å bruke tungestropp synes 
imidlertid svakt, og sekretæren vil utforme 
et kort skriv om ”Bruk av tungestropp hos 
hest” som sendes til medlemmene. Skrivet 
kan vurderes trykket for eks. i Norsk 
Veterinærtidsskrift. 

AMG 
 
 
 
 

4 Jakt med pil og bue Dyrevernalliansen har per brev bedt RDE 
avgi en dyreetisk vurdering av buejakt. Se 
sak 7 på møtet 24. mai 2011.  
 
Til møtet hadde Rådet invitert 
representanter fra Norges 
Buejegerforbund for å orientere om 
buejakt og prøveprosjektet de søker DN 
om tillatelse til å gjennomføre. Jan Sivert 
Hauglid og Erling Flatby møtte fra 
Buejegerforbundet. 
 
Direktoratet for naturforvaltning (DN)  
sendte i sommer ut på høring revisjon av 
forskrift om utøvelse av jakt, felling og 
fangst, men RDE er ikke på høringslista. 
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Til slutt i høringsnotatet ber DN om 
innspill på buejakt. RDE enige om at vi 
gir innspill til DN på buejakt, men ikke 
forskriftshøringen. Sekretæren utformer 
utkast til brev til Dyrevernalliansen om 
buejakt som sendes til medlemmene for 
vurdering. Brevet sendes også til DN og 
Norges Buejegerforbund. 

5 Nettbasert versjon av ”Boka 
om dyr” 

- status 
- demonstrasjon 

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 utdype boka med bilder og tekst. 
Også denne gangen bruker vi bilder fra Vera 
Gjærsøe. Sekretæren fortsetter arbeidet slik 
det er påbegynt. 

AMG 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Ekskursjon til Kristiansand? 
 

Ekskursjonen planlegges gjennomført 
våren/sommeren 2012. Sekretæren 
kontakter Dyreparken i Kristiansand for 
tidspunkt. 

AMG 

8 Eventuelt  
- møteplan for 2011 
 

Gudbrand har kontaktet LMD angående 
oppnevning av nytt Råd. LMD arbeider 
med saken. 
Forslag til møtetidspunkt for høsten 

- tirsdag 29. november 
 
I etterkant av møtet er Rådets medlemmer 
forespurt av LMD om de godtar en 
forlengelse av oppnevningsperioden til 1. 
april 2012. Samtlige medlemmer sa ja til 
dette. 

AMG 

 
 


