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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2014 
 

Medlemmer 

 

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Fiskeri- og kystdepartementet oppnevnt syv 

medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 01.07.12 – 01.07.15.  

 

Rådet har følgende sammensetning: 

Leder: Gudbrand Bakken, veterinær – tidligere ekspedisjonssjef, Oslo                             

Fagetisk medlem: Kristian Bjørkdahl, PhD-student, Universitetet i Oslo                   

Varamedlem: Ellen-Marie Forsberg, seniorforsker, Høgskolen i Oslo og Akershus, Fredrikstad    

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr 
Medlem: Marit Bærøe, regionsjef nordnorge og rekrutterings- og kompetanseansvarlig, Fiskeri- 

og havbruksnæringens landsforening                                                                                  

Varamedlem: Karl Olaf Jørgensen, fiskeoppdretter, Birkeland                                            

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr 
Medlem: Geir Grosberg, gårdbruker, Norges bonde- og småbrukarlag, Vinstra                  

Varamedlem: Clara A. Hveem, gårdbruker, Norges Bondelag, Hordaland                          

Representant for dyrevernorganisasjonene 

Medlem: Guri Larsen, professor, Universitetet i Oslo                                                               

Varamedlem: Odd Harald Eidsmo, jus-student, Universitetet i Oslo                                       

Representant for fiskeforskningen 

Medlem: Tore Kristiansen, seniorforsker, Havforskningsinstituttet, Bergen                          

Varamedlem: Ingrid Olesen, professor, Universitetet for miljø og biovitenskap og forskningssjef 

for avl og genetikk, Nofima                                                                                          

http://www.radetfordyreetikk.no/


Representant for forskningsmiljøene generelt 

Medlem: Randi Oppermann Moe, førsteamanuensis, Norges miljø- og biovitenskapelige 

universitet               

Varamedlem: Ragnar Salte, professor, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet 

 

Mandat  

 

Rådet for dyreetikk skal 

1. Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og bruk 

av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr. 

2. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. 

3. Vurdere etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av genetisk 

mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser. 

4. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra dette 

gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet. 

5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive holdningsskapende 

arbeid. 

 

Sekretariat, budsjett og regnskap 
 

Mattilsynet tildeler driftsmidler til Rådet for dyreetikk. Veterinærinstituttet har regnskapsansvar, 

arbeidsgiveransvar og dekker lønnsmidlene til Rådets sekretær. Sekretariatet har kontor på 

Veterinærinstituttet i Oslo. Sekretariatsarbeidet er beregnet til å utgjøre en halv stilling. Sekretær for 

Rådet i 2014 har vært Solveig Marie Stubsjøen. 

 

Rådet fikk tildelt kr. 250 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet 

 

 

Arbeidet i Rådet i 2014 

 

Rådet avholdt fem møter i 2014, hvor av tre var på Veterinærinstituttet i Oslo. I tillegg var Rådet 

medarrangør på Dyreetikkonferansen på Nor-Fishing i Trondheim i august. Det ble også avholdt 

en ekskursjon i mars til Skarnes for å se på verpehøns oppstallet i frittgående system (aviar). Det 

ble avholdt møter i forbindelse med ekskursjonen og Dyreetikkonferansen. 

 

Uttalelser, brev, arrangementer og annet 
 

- Uttalelse om «Etiske vurderinger av fangstmetodene i kommersielt fiske» (november). 

- Rådet var medarrangør på Dyreetikkonferansen på Nor-Fishing i Trondheim i august 

hvor temaet var «Fiskelykke». 

- Tore Kristiansen og Morten Tønnesen (Minding Animals, medarrangør av 

Dyreetikkkonferansen) skrev kronikken ”Fiskelykke” som ble lagt ut på Aftenposten 

Debatt i august. 

 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 
 

- Sekretæren deltok på et møte i Klima- og miljødepartementet om en treårig 

forsøksordning med buejakt i februar. 

- Sekretæren holdt et innlegg om etikk i slaktekyllingproduksjonen på et fagseminar på 

Stortinget om dyrevelferd i kyllingnæringen i april. 

- Rådets leder og sekretær deltok på møte i EuroFAWC (Teramo, Italia i juni) – en 

paraplyorganisasjon for europeiske offentlige oppnevnte rådsorganer for 



dyrevelferd/dyreetikk. Sekretæren holdt et innlegg om etiske vurderinger av 

fangstmetodene i kommersielt fiske. 

- Rådet leder holdt et innlegg og deltok i paneldebatt på et seminar om hundeavl arrangert 

av Norsk Kennel Klub i oktober. 

- Sekretæren har holdt forelesninger for veterinærstudenter om dyrevelferd (juni og 

september). 

 

Henvendelser 
 

- Det er henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, forskere og 

privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter. Rådets leder var med i en TV-

reportasje om utnyttelse av fjørfekjøtt laget av studenter ved Høgskolen i Oslo. I 

forbindelse med Dyreetikkonferansen på Nor-Fishing stilte Gudbrand Bakken opp i 

intervju på NRK radio, og Tore Kristiansen ble intervjuet av bl.a. NRK Nordnytt og 

forskning.no.  
 

Sluttmerknader 

 

Medlemmene i Rådet har høyst ulik bakgrunn og de representerer mange fagmiljøer og 

interessegrupper. Dette danner grunnlag for gode diskusjoner der de aktuelle temaene belyses fra 

mange ulike innfallsvinkler. Viljen til å finne fram til konsensus er stor, noe uttalelsene fra Rådet 

viser. Arbeidsformen er tidkrevende, og antall temaer som blir gjennomgått i løpet av et år er 

derfor begrenset. Rådets medlemmer mener grundige diskusjoner og søk etter konsensus skal 

vektlegges for å få fram ”samfunnets syn” i de uttalelsene som avgis.   

 

 

Med hilsen 

 

 

Gudbrand Bakken      Solveig Marie Stubsjøen 

Leder (sign.)      Sekretær 

 

 
 

 

Rådet for dyreetikk: Regnskap 2014 

 
Kostnader 2014  Kr. 

Reisekostnader 42 137 

Bevertning, seminar, møter, kurs 16 870 

Honorar, medl. inkl. arb.avg.          63 510 

EDB, Internett, porto 2 334 

Leie av lokaler            3 500 

SUM 128 351 

   

Sekretariat, lønn inkl. avgifter 652 704 

   

Totalt 781 055 

 


