
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Veterinærinstituttet i Oslo, mandag 27. august 2012 kl. 0930-1500. 

Deltagere: Gudbrand Bakken, Kristian Bjørkdahl, Marit Bærøe, Karl Olaf Jørgensen, Geir 

Grosberg, Clara A. Hveem, Guri Larsen, Odd Harald Eidsmo, Tore Kristiansen, Randi 

Oppermann Moe, Ann Margaret Grøndahl (sekretær). 

Forfall: Ingrid Olesen, Ellen-Marie Forsberg, Ragnar Salte. 

 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

1 Velkommen ved Rådets leder Leder omtalte kort Rådets historikk, 

arbeidsform der en tilstreber konsensus og 

påpekte at medlemmene deltar i kraft av 

egen kompetanse.  

 

 

2 Kort presentasjon av hver 

enkelt 

Kort presentasjon av den enkelte med 

hovedvekt på faglig bakgrunn og 

interesser.  

 

3 Sekretariatet orienterer 

- Tidligere uttalelser 

- Andre lands Råd 

- Mandatet 

- EuroFAWC 

Mandatet og kort informasjon om 

EuroFAWC ble delt ut. Oversikt over 

tidligere uttalelser og enkelte andre lands 

nyere og pågående saker ble også delt ut. 

Kristian utarbeider et kort notat til neste 

møte om etiske vurderinger ved bruk av 

dyr. 

 

KB 

 

 

 

 

4 Aktuelle temaer for framtidig 

drøfting i Rådet 

 

Rådets medlemmer ble oppfordret til å 

være aktive og kreative mhp saker som 

bør tas opp. En liste med 9 temaer ble 

presentert, og denne ble supplert med 

ytterligere 7 temaer. Rådets medlemmer 

ble delt inn i grupper som rangerte de 3 

viktigste sakene. Leder og sekretær 

reviderer lista og rangerer temaene etter 

innspillene fra medlemmene. Denne vil bli 

gjenstand for ytterligere drøfting og 

revisjon under neste møte 

GB  

og 

AMG 

5 Rådets arbeid/saksbehandling Medlemmene mener at Rådet kan delta 

mer i den offentlige debatten. I 

utgangspunktet er Rådet positive til egne 

Facebook-sider, og vil vurdere dette 

ytterligere på neste møte. OHEB lager et 

kort notat og redegjør for saken på neste 

møte. 

Rådet ønsker ekskursjoner. 

Fjørfebesetninger og –slakteri prioriteres. 

OHEB  

og 

AMG 



Rådet er positive til noe saksbehandling 

utenom møtene. Rådet ønsker å etablere et 

godt forhold til dyktige journalister. 

6 “Boka om dyr” – nettbasert 

versjon 

Nettboka ble presentert. Tore bidrar med 

tekst om fisk, og sender med illustrerende 

bilder. Medlemmene skal se gjennom 

nettboka og gi leder/sekretær 

tilbakemelding innen fredag 14. 

september. 

Alle 

7 Eventuelt  

 

 

Neste møte tirsdag 20. november. LMD, 

FKD og Mattilsynet inviteres. Sted: 

Veterinærinstituttet i Oslo kl. 1000-1530. 

AMG 

 

 


