
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Veterinærinstituttet i Oslo, tirsdag 3. juni 2014 kl. 13.00-17.00. 

Deltagere: Gudbrand Bakken, Marit Bærøe, Geir Grosberg, Guri Larsen, Randi Oppermann 

Moe, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær). 

Forfall: Kristian Bjørkdahl, Tore Kristiansen 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 

Godkjent.  SMS 

 

2 Godkjennelse av møtereferat 

fra møtet 25.09.13 

Godkjent.  SMS 

3 Sekretariatet orienterer 

 

 

Sekretæren deltok på et møte i KMD med 

politisk rådgiver Jens Frølich Holte (H) 

om buejakt 27.02.14. Søknaden fra 

Norges Buejegerforbund om et treårig 

prøveprosjekt med buejakt ble avslått av 

KMD 13.05.14. Det ble også orientert om 

et fagseminar om dyrevelferd i 

kyllingnæringen på Stortinget og om et 

møte om hundeavl som var arrangert av 

Mattilsynet. 

SMS 

 

 

 

 

4 Orientering fra Mattilsynet  Gunnar Mar Gunnarsson, seksjonssjef i 

tilsynsavdelingen ved Mattilsynets 

regionkontor i Rogaland og Agder, 

orienterte om organisering av ny 

forsøksdyrordning i forbindelse med at 

Forsøksdyrutvalget (FDU) skal overføres 

til Mattilsynet. FDU har fått utvidet 

mandat og vil bestå fram til 2015. 

SMS 

5 Utkast til uttalelse om 

fiskevelferd i fiskeriene 

Utkast til uttalelse om velferd i fiskeriene 

ble gjennomgått og diskutert. Noen avsnitt 

i uttalelsen bør utvides, herunder avsnittet 

om fiskens evne til å føle smerte og 

avsnittet om forholdene i oppdretts-

næringen og fritidsfiske. Et eget avsnitt 

om lovgivning og regelverk føyes til. 

Gudbrand, Tore, Kristian og Solveig 

Marie arbeider videre med uttalelsen og 

lager et nytt utkast til neste møte. 

GB,TK, 

KB, SMS 

6 Nytt tema for uttalelse  Det ble bestemt at Rådet skal utarbeide to 

korte vurderinger av flg. tema: Saueavl 

(økt antall lam per søye) og avlivning av 

«overskuddsdyr» (kje, verpehøner, hane- 

kyllinger). 

SMS 

7 

 

Dyreetikkonferansen 

 

Foreløpig program, bekreftede foredrags-

holdere og budsjett ble gjennomgått. 

Konferansen har fått 40 000 kr. i støtte fra 

SMS 



Stiansens Stiftelse. Programmet ferdig-

stilles i løpet av kort tid. 

8 Eventuelt 

 

Mattilsynet arbeider med en ny forskrift 

om bruk av legemidler til dyr. Sekretæren 

innhenter mer informasjon om den nye 

forskriften til neste møte 

 

Neste møte avholdes ifm. Dyreetikk- 

konferansen 20. august i Trondheim fra kl. 

09.00-11.30. 

SMS 

 


