Referat fra møte i Rådet for dyreetikk
Sted og dato: Veterinærinstituttet i Oslo, tirsdag 19. november 2013 kl. 10.00-16.00.
Deltagere: Gudbrand Bakken, Kristian Bjørkdahl, Marit Bærøe, Geir Grosberg, Guri Larsen,
Tore Kristiansen, Clara Hveem, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær).
Nr Sak
1 Godkjennelse av
møteinnkallingen og sakslista
2 Godkjennelse av møtereferat
fra møtet 25.09.13
3 Sekretariatet orienterer
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Konklusjon
Godkjent.

Ansvarlig
SMS

Godkjent.

SMS

Rådet har mottatt en henvendelse fra en
privatperson om etiske aspekter ved en
planlagt forskningsstudie der hunder med
jursvulst skal behandles med akupunktur.
Sekretæren tar denne henvendelsen videre
til Forsøksdyrutvalget. I forbindelse med
to henvendelser om elgjakt ble moravkom binding nevnt som et aktuelt tema.
Sekretæren innhenter mer informasjon om
mor-avkom binding hos elg til neste møte.
Utkast til uttalelse om
Utkastet til uttalelse om ansvaret for
ansvaret for dyrenes velferd
dyrenes velferd ble gjennomgått og
diskutert. Sekretæren innarbeider innspill
fra møtet og lager en endelig versjon.
Uttalelsen sendes ut til godkjenning før
publisering.
Utkast til uttalelse om
Utkast til uttalelse om velferd i fiskeriene
fiskevelferd i fiskeriene
ble gjennomgått og diskutert. Tore og
Kristian lager et nytt utkast basert på
innspillene og sender ut før neste møte.
Svar på brev fra LMD
Utkastet til svar på brev fra Landbruks- og
matdepartementet om § 32 i dyrevelferdsloven ble diskutert. To jurister har sett på
brevet og Mattilsynet er orientert.
Sekretæren sender brevet til LMD.
Aktuelle temaer for framtidig Rådets medlemmer ble bedt om å
prioritere de viktigste temaene basert på
drøfting i Rådet
listen over aktuelle temaer for RDE.
Reindrift, rovvilt og beitende husdyr,
avlivning av kje, mor-avkom binding, hest
og beitekrav, den etiske plattformen og
innovasjon og dyrevelferd var områder
som ble prioritert.
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Eventuelt
 Dyreetikkonferansen
2014



Ekskursjon

Dyreetikkonferansen 2014 ble diskutert,
og velferd hos fisk pekte seg ut som et
aktuelt tema. Kristian, Tore, Marit og
Solveig Marie vil være Rådets
representanter i arrangementsgruppa for
DEK.
Rådet drar på ekskursjon i februar for å se
på verpehøns i frittgående system (aviar).
Randi holder et innlegg om ulike
produksjonssystemer
for
fjørfe
i
forbindelse med ekskursjonen.
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