
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Mattilsynet i Oslo, mandag 20. november 2012 kl. 0930-1530. 

Deltagere: Gudbrand Bakken, Kristian Bjørkdahl, Marit Bærøe, Geir Grosberg, Guri Larsen, 

Odd Harald Eidsmo, Tore Kristiansen, Randi Oppermann Moe, Solveig Marie Stubsjøen 

(sekretær). 

 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 

Godkjent. 

 

 

 

SMS 

2 Godkjennelse av møtereferat 

fra møtet 27.08.2012 

Godkjent. 

 

 

SMS 

3 Sekretariatet orienterer 

 

 

Kort presentasjon av Solveig Marie 

Stubsjøen som er ny sekretær i RDE fra 

01.11.2012. Stubsjøen er utdannet 

veterinær fra the Royal (Dick) School of 

Veterinary Studies, the University of 

Edinburgh i 2002. Hun har doktorgrad 

innen fagområdet dyrevelferd (2010) og 

har siden arbeidet som postdoc ved NVH. 

 

RDE har mottatt en henvendelse fra en 

privatperson som stiller spørsmål ved om 

det er etisk riktig at en dyreeier som er 

ansett som uskikket til å ha ansvar for dyr 

likevel kan nekte at dyra omplasseres. 

RDE har også mottatt en annen 

henvendelse fra en privatperson som 

ønsker at Rådet skal drøfte 

problemstillinger rundt fremvisning av 

elefanter og andre dyr i sirkus. Begge 

disse innspillene blir tatt inn på lista over 

aktuelle problemstillinger for RDE. 

 

SMS 

 

 

 

 

4 Høringssvar om hold av 

slaktekylling og kalkun 

 

Utkastet til høringssvar ble noe endret. 

Sekretæren reviderer utkastet som så 

sendes ut til alle medlemmene i Rådet for 

vurdering. Mattilsynets svarfrist er 27.11. 

 

SMS 

5 Forventninger til Rådet/ 

aktuelle problemområder 

 

 

Innlegg fra FKD v/ Vidar Landmark og 

Mattilsynet v/ Ole Fjetland om 

forventninger til RDE og viktige områder 

for drøfting i Rådet. LMD meldte forfall. 

 



Innspillene vil innarbeides i en oversikt 

over aktuelle, framtidige temaer som 

Rådet vil arbeide med. 

6 Ulike dyreetiske teorier og 

utfordringer innen husdyr- og 

fiskerinæringa 

 

Kristian Bjørkdahl holdt et innlegg om 

ulike dyreetiske teorier. Randi Oppermann 

Moe og Tore Kristiansen holdt innlegg om 

utfordringer innen henholdsvis husdyr- og 

fiskerinæringa. Aktuelle problemområder 

som ble omtalt var bl.a. hold av pelsdyr, 

avlivning av geitekje, tap av sau på 

utmarksbeite, avlivning av sjøpattedyr og 

dyrevelferd i fiskeriene. 

KB, 

ROM,  

TK 

7 Aktuelle temaer for framtidig 

drøfting i Rådet 

 

Sekretæren utarbeider en ny liste basert på 

innspillene fra dagens møte. Rådets 

medlemmer blir deretter bedt om å 

prioritere de 5 viktigste temaene. 

SMS 

8 Bruk av sosiale medier Odd Harald Eidsmo informerte om ulike 

sosiale medier som det kan være aktuelt 

for RDE å bruke. Denne saken diskuteres 

videre på neste møte. 

OHE 

9 Eventuelt  

- ekskursjon 

Rådet ønsker å besøke en fjørfebesetning 

og et fjørfeslakteri, og sekretæren 

planlegger en ekskursjon i mars.  

SMS 

 

 


