Referat fra møte i Rådet for dyreetikk
Sted og dato: Mattilsynet i Oslo, mandag 3. juni 2013 kl. 10.00-16.00.
Deltagere: Gudbrand Bakken, Kristian Bjørkdahl, Geir Grosberg, Guri Larsen, Odd Harald
Eidsmo, Tore Kristiansen, Clara Hveem, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær).
Nr Sak
1 Godkjennelse av
møteinnkallingen og sakslista

Konklusjon
Godkjent.

Ansvarlig
SMS

2

Godkjennelse av møtereferat
fra møtet 11.03.13

Godkjent.

SMS

3

Sekretariatet orienterer
- EuroFAWC møte
- Seminar på Stortinget
- Boklansering
- Henvendelser

Sekretæren orienterte om EuroFAWC
møtet som ble avholdt i Serbia i april og
om seminaret om dyrevelferd som ble
avholdt på Stortinget i mai. Det ble også
orientert om boka «Hvem er villest i
landet her» hvor både Guri Larsen (red.)
og Tore Kristiansen har bidratt. Rådet har
mottatt henvendelser fra privatpersoner
om etiske aspekter ved bruk av forsøksdyr
i felt, oppdrett av vilt og vingeklipping av
ender. Sekretæren har henvist til tidligere
aktuelle uttalelser fra RDE og tatt inn
henvendelsene under aktuelle temaer for
RDE.

SMS

4

Utkast til uttalelser og brev

Utkastet til uttalelse om ansvaret for
dyrenes velferd ble grundig diskutert.
Sekretæren lager i samarbeid med
Gudbrand et nytt utkast basert på innspill
fra møtet og sender dette ut før neste
møte. Tore lager et utkast om dyrevelferd
i fiskeriene. Dette utkastet vil sendes ut
før neste møte i RDE. Utkastet til brev til
Landbruks- og matdepartementet om § 32
i dyrevelferdsloven ble godkjent og vil
sendes til LMD omgående.

GB,
TK,
SMS

5

Dyreetikkonferansen 2013

Tema for årets konferanse er «Dyrs natur
under press. Hvordan vi former dyr i vårt
bilde». Konferansen vil avholdes 22.
august på Litteraturhuset i Oslo. RDE
deltar som medarrangør.

KB,
SMS

6

Varamedlemmers
på ekskursjoner

7

Eventuelt
- ekskursjon

deltagelse Varamedlemmers deltagelse på ekskursjon
vil vurderes fra gang til gang ut i fra hva
som er praktisk og økonomisk
gjennomførbart, men alle
varamedlemmene er i utgangspunktet
velkomne til å være med på ekskursjoner.
Rådet ønsker å besøke aviarier for fjørfe i
tillegg til økologiske fjørfebesetninger

SMS

SMS

