
Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Veterinærinstituttet i Oslo, torsdag 18. desember 2014 kl. 10.00-16.00. 

Deltagere: Gudbrand Bakken, Marit Bærøe, Tore Kristiansen, Guri Larsen , Gunvor Elise 

Nagel-Alne, Marianne Gilhuus, Solveig Marie Stubsjøen (sekretær). 

Forfall: Kristian Bjørkdahl, Geir Grosberg , Randi Oppermann Moe 

 

Nr. Sak Konklusjon Ansvarlig 

1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 

Godkjent.  SMS 

 

2 Godkjennelse av møtereferat 

fra møtet 03.06.14 

Godkjent.  SMS 

3 Sekretariatet orienterer 

 

 

Sekretæren orienterte om at utvalget som 

har gjennomgått pelsdyrnæringen går inn 

for bærekraftig utvikling av næringen. 

Utvalget har laget en utredning som vil bli 

sendt ut på høring. Utredningen vil bli 

diskutert på det neste møtet i Rådet som 

avholdes ifm. ekskursjonen 6. mars 2015. 

Gudbrand deltok i en TV-reportasje om 

utnyttelse av fjørfekjøtt laget av studenter 

ved Høgskolen i Oslo i november.  

SMS 

 

 

 

 

4 Orientering om saueavl (økt 

antall lam per søye) ved 

Marianne Gilhuus 

 

Marianne Gilhuus orienterte om saueavl 

(økt antall lam per søye). Rådet ønsker å 

utarbeide en kort vurdering om dette 

temaet. Det vil utarbeides et utkast til en 

kort vurdering som sendes ut i midten av 

januar. 

MG 

5 Orientering om avlivning av 

«overskuddsdyr» (kje, verpe-

høner, hanekyllinger) ved 

Gunvor Elise Nagel-Alne og 

Marianne Gilhuus 

 

Gunvor Elise Nagel-Alne og Marianne 

Gilhuus orienterte om avlivning av 

«overskuddsdyr» (kje, verpe-høner, 

hanekyllinger). Rådet ønsker å utarbeide 

en kort vurdering og en kronikk om dette 

temaet. Det vil utarbeides et utkast til en 

kort vurdering og en kronikk som sendes 

ut i midten av januar. 

MG, 

GENA 

6 

 

Ekskursjon til 

lakseoppdrettsanlegg  

 

 

 

Rådet skal dra på ekskursjon til et 

lakseoppdrettsanlegg i Kågen og et 

lakseslakteri på Skjervøy i begynnelsen av 

mars. Marit bestiller båttransport Tromsø - 

Skjervøy/ Kågen – Tromsø. Sekretæren 

kontakter en ekstern foredragsholder som 

kan snakke om reindrift på møtet i mars. 

MB, SMS 



7 Eventuelt 

 

Neste møte avholdes i Tromsø ifm. 

ekskursjonen som avholdes 4.–6. mars. 

 

 


