
Referat fra møte og ekskursjon i Rådet for dyreetikk 

 

Sted og dato: Tromsø 5.–6. mars 2015  

Deltagere: Gudbrand Bakken, Marit Bærøe, Guri Larsen, Randi Oppermann Moe, Odd 

Harald Eidsmo Barder, Marianne Gilhuus, Gunvor Elise Nagel-Alne, Solveig Marie 

Stubsjøen (sekretær) 

Forfall: Geir Grosberg, Kristian Bjørkdahl, Tore Kristiansen 

Nr Sak Konklusjon Ansvarlig 

 Ekskursjon 

 

Det ble avholdt en ekskursjon til et 

lakseoppdrettsanlegg i Kågen og et 

lakseslakteri på Skjervøy torsdag 5. mai. 

Rådet fikk omvisning, det ble holdt 

foredrag av ansatte og det ble satt av tid til 

spørsmål og diskusjon.  

 

MB 

 Møte  Møte i RDE ble avholdt fredag 6. mai fra 

kl. 09.00 – 16.00 i møterom hos Fiskeri og 

Havbruksnæringens Landsforening. 

 

MB, SMS 

1 Godkjennelse av 

møteinnkallingen og sakslista 

Godkjent.  SMS 

 

2 Godkjennelse av møtereferat 

fra møtet 18.12.14 

Godkjent.  SMS 

3 Sekretariatet orienterer 

 

 

Sekretæren informerte om at Gudbrand 

Bakken går av som leder i Rådet fra 1. 

juli. LMD skal oppnevne ny leder og nytt 

råd fra samme dato. Leder og sekretær vil 

delta på EuroFAWC møtet som i år 

avholdes i København 

SMS 

 

 

 

 

4 Foredrag om reindrift 

 

Rolf Rødven fra Bioforsk holdt et 

foredrag om etiske og dyrevelferds-

messige utfordringer i reindriften. 

SMS 

5 Korte vurderinger 

 

Utkast til korte vurderinger om saueavl 

(økt antall lam per søye) og avlivning av 

«overskuddsdyr» ble gjennomgått og 

diskutert. Sekretæren utarbeider nye 

utkast av vurderingene som sendes ut til 

medlemmene. Det vil også skrives en 

kronikk om temaet «overskuddsdyr». 

SMS 

6 Høring om norsk pelsdyrhold Utredningen ”Norsk pelsdyrhold – 

bærekraftig utvikling eller styrt avvikling? 

SMS 



 

 

Gjennomgang av pelsdyrnæringen” ble 

diskutert. Rådet ønsker å avgi et 

høringssvar, og hovedtrekkene i dette 

svaret ble skissert og diskutert. Rådet 

mener at det fortsatt finnes tungtveiende 

grunner som tilsier at dagens driftsformer 

ikke er akseptable ut i fra dyrevelferds-

messige og dyreetiske hensyn. 

7 

 

Dyreetikkonferansen 

 

Det tematiske konseptet for Dyreetikk-

konferansen 2015 ble gjennomgått. Rådet 

vil delta som medarrangør også i år. 

TK, MB, 

KB, SMS 

8 Eventuelt 

 

Neste møte avholdes i Oslo 10. juni fra kl. 

10.00-16.00. Hoveddelen av dette møtet 

vil gå med til å ferdigstille de korte 

vurderingene om saueavl og 

«overskuddsdyr». 

SMS 

 


