
Referat fra ekskursjon i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Ekskursjon til Hvam vgs og Nortura på Elverum mandag 11. mars 2013 kl. 

08.30-16.00. 

Deltagere: Gudbrand Bakken, Kristian Bjørkdahl, Guri Larsen, Tore Kristiansen, Randi 

Oppermann Moe, Clara Hveem, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær). 

Forfall: Marit Bærøe, Geir Grosberg 

 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

 Rådet var på besøk på Hvam 

vgs. skole fra 08.30-10.30. Vi 

fikk informasjon om genbanken 

og omvisning for å se omlag 

3000 høner og 500 haner som er 

oppstallet i innredede bur.  

 

Lunsj på Nortura i Elverum fra 

12.00-12.30 

 

Rådet fikk omvisning på kylling 

slakteriet fra 12.30 – 14.30. 

 

Det ble avholdt et kort møte i 

møtelokaler på Nortura fra 

14.30-16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

Aktuelle temaer for RDE i 2013 ble 

diskutert under møtet på Nortura. Rådets 

medlemmer hadde på forhånd gjort en 

prioritering over aktuelle tema. På møtet 

ble det bestemt at flg. tema skal prioriteres 

i 2013: 

 

1. Matproduserende dyr - hvem har 

hvilket etisk ansvar langs verdikjeden. 

GB og SMS skriver et utkast til en 

uttalelse 

2. Kunnskapsoppbygging hos forbruker. 

KB skriver utkast til en kronikk 

3. Dyrs rettigheter i ny grunnlov. GL 

skriver utkast til et brev. 

4. Dyrevelferd i fiskeoppdrettsnæringen/ 

fiskeriene. TK skriver utkast til en 

uttalelse 

5. Er det etisk riktig at en dyreeier må 

samtykke til omplassering av dyra 

etter at han/ hun er fratatt retten til å 

ha dem (jfr. § 32 i Lov om 

dyrevelferd). GB skriver utkast til 

brev. 

6. Hold av pelsdyr er også et tema som 

Rådet ønsker å ta opp. 

 

Under møtet diskuterte Rådet hvorvidt de 

ønsket å være medarrangør av 

Dyreetikkonferansen 2013. I forkant 

hadde Rådet fått tilsendt en kort 

beskrivelse av det tematiske konseptet for 

konferansen. Rådet ønsket å få noe mer 

informasjon, og KB skriver et mer 

utfyllende notat om det foreslåtte temaet. 
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