
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Mattilsynet i Oslo, mandag 25. september 2013 kl. 10.00-16.00. 

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

Hveem, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær). 

 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 

Godkjent. Det ble presisert at pkt. 5 også 

omhandler svar fra RDE på brev fra LMD. 

 

SMS 

2 Godkjennelse av møtereferat 

fra møtet 03.06.2013 

Godkjent.  SMS 

3 Sekretariatet orienterer 

 

 

Rådet har mottatt henvendelser fra 

privatpersoner om etiske aspekter ved 

elgjakt, avlivning av dyr i dyrehager og 

utførelse av føtotomi på levende kalv for å 

redde kua. Sekretæren har henvist til 

tidligere aktuelle uttalelser fra RDE og tatt 

inn henvendelsene under aktuelle temaer 

for RDE. Sekretæren innhenter mer 

informasjon om føtotomi og lager et kort 

notat om elgjakt til neste møte. 

SMS 

 

 

 

 

4 Utkast til uttalelse om 

ansvaret for dyrenes velferd  

Utkastet til uttalelse om ansvaret for 

dyrenes velferd ble gjennomgått og 

diskutert. Sekretæren innarbeider innspill 

fra møtet, lager et sammendrag og skriver 

inn sluttmerknader. Utkastet sendes ut før 

neste møte.  

SMS 

5 Utkast til uttalelse om 

fiskevelferd i fiskeriene 

Utkast om velferd i fiskeriene ble 

diskutert og det ble satt opp en ny 

disposisjon. Tore lager i samarbeid med 

Kristian et nytt utkast og sender ut før 

neste møte. 

TK, KB 

6 Svar på brev fra LMD 

 

Utkastet til svar på brev fra Landbruks- og 

matdepartementet om § 32 i dyrevelferds- 

loven ble diskutert. Det er ønskelig at en 

jurist ser på brevet før det sendes. 

SMS 

7 Eventuelt 

 Dyreetikkonferansen  

2013 

 Ekskursjon 

Dyreetikkonferansen 2013 ble 

gjennomgått, og ulike muligheter for 

arrangementet i 2014 ble diskutert. 

Mattilsynet er en aktuell 

samarbeidspartner ved neste konferanse. 

Rådet ønsker å besøke et aviar for fjørfe. 

Det er ønskelig at Randi holder et innlegg 

om ulike produksjonssystemer for fjørfe 

før Rådet drar på ekskursjon i jan./feb. 

SMS 

 


