
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 
Sted og dato: FA-bygget, Veterinærinstituttet i Oslo. Tirsdag 29. november 2011 kl. 0930-
1500. 
Deltagere: Gudbrand Bakken, Brita Skallerud, Ole Torrisen, Guri Larsen, Anne Storset, Karl 
Olaf Jørgensen, Ann Margaret Grøndahl (sekretær). 
Forfall: Ingrid Olesen, Ellen-Marie Forsberg 
 
Nr Sak Konklusjon Ansvarlig
1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 
Møteinnkallingen og sakslista ble 
godkjent. 
 
 
 

 
 

2 Godkjennelse av møtereferat 
fra møtet 6.09.2011 

Godkjent. 
 
 
 

 

3 Sekretariatet orienterer 
 
 

1. Innlegg om ”Bruk av tungestropp hos 
hest” blir trykket i neste nummer av Norsk 
veterinærtidsskrift. 
2. Brev om buejakt ble sendt til 
Direktoratet for naturforvaltning (DN) og 
Dyrevernalliansen i september, med kopi 
til Norges Buejegerforbund. 
3. Mattilsynet har nylig sendt ut på høring 
utkast til forskrift om omsetning og 
midlertidig hold av dyr og utkast til 
forskrift om endring av forskrift om 
karantenestasjon for hund og katt. 
Sekretæren lager et kort notat om saken 
som sendes ut til RDE for å vurdere 
hvorvidt Rådet skal avgi høringssvar. 

AMG 
 
 
 
 

4 Kirurgisk inngrep på hund 
 

RDE har mottatt en henvendelse utenfra 
på en artikkel i Norsk veterinærtidsskrift 
om behandling av hofteleddsdysplasi hos 
hund. Det skrives i artikkelen mye om 
ulike kirurgiske behandlingsmetoder, men 
de dyrevelferdsmessige og dyreetiske 
sidene ved så store kirurgiske inngrep 
omtales ikke. RDE ønsker på denne 
bakgrunn å skrive en kronikk som på 
generelt grunnlag tar opp 
veterinærmedisinsk behandling av 
kjæledyr. Leder og sekretær lager et utkast 

GB og 
AMG 



til kronikk som sendes ut til medlemmene 
for vurdering og tilbakemelding før det 
sendes til avis for trykking. RDE ønsker at 
kronikken trykkes i både riksaviser og 
regionale aviser. 

5 Seminar om dyreetikk 
sammen med UiO  
 
 
 

RDE er positive til slikt samarbeid, men 
siden oppnevningsperioden til dagens 
medlemmer opphører 1. april 2012, finner 
medlemmene det vanskelig å inngå avtaler 
som binder det kommende Rådet. Rådet 
inviterer Kristian Bjørkdahl til et møte 
med leder og sekretær for å innhente mer 
informasjon om initiativet og planene. 

GB og 
AMG 

6 Jakttider for hjort 
 
 
 
 

RDE mottar med jevne mellomrom kopi 
av brev til DN fra en jeger angående 
hjortejakt. Vedkommende mener rettet 
avskyting og utvidet jakttid er unødvendig 
for en sunn forvaltning av 
hjortebestanden, og at begge deler i 
betydelig grad påfører dyra redusert 
velferd. RDE mener dette forholdet er 
behandlet i tilstrekkelig grad i uttalelsen 
om jakt og viltforvaltning avgitt i 
2007/2008.  

 

7 Nettbasert versjon av ”Boka 
om dyr” 

- demonstrasjon 
- det videre arbeidet 

Sekretæren viste resultatet av arbeidet så 
langt, og ba om innspill på sidene fra 
medlemmene. Vi plasserer kjæledyra lenger 
fram, akvakultur omtales, etikk defineres 
innledningsvis og det tas inn etiske spørsmål 
også under faktaopplysningene (”Jeg vil vite 
mer …”). Overskriften ”Etiske spørsmål” 
omformuleres. 

AMG 
og alle i 

RDE 
 
 
 
 
 

8 Ekskursjon til Kristiansand 
kombinert med møte hos Karl 
Olaf 
 

Ekskursjonen planlegges gjennomført 
tirsdag 13. mars 2012. Flytur nedover om 
morgenen, til Dyreparken cirka kl. 1000, 
og blir der til cirka kl. 1130. Deretter 
avholdes møte hos Karl Olaf, og retur med 
fly cirka kl. 1600 fra Kjevik. 
 

AMG 

9 Eventuelt  
- ekskursjon 

Rådet ønsker å se hold av svin, og Brita 
og sekretæren planlegger besøk i svinefjøs 
onsdag 25. januar 2012. RDE ønsker å se 
både nav og kombinert produksjon. 

AMG og 
Brita 

 
 


