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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2016 
 

 

Medlemmer 

 

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet oppnevnt syv 

medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 1.1.2016 – 31.12.2018 

 

Rådet har følgende sammensetning: 

 

Leder   Inger Lise Andersen, professor i etologi ved NMBU                               

 

Fagetisk representant  

Medlem:  Bjørn Torgrim Ramberg, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo                    

Varamedlem:  Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo      

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr 

Medlem:  Marit Bærøe, regionsjef nordnorge og rekrutterings- og kompetanseansvarlig,  

Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening                                                                                   

Varamedlem:  Erlend Haugarvoll (DVM, PhD), daglig leder i Lingalaks                                             

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr 

Medlem:  Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag                    

Varamedlem:  Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag                          

 

Representant for dyrevernorganisasjonene 

Medlem:  Odd Harald Eidsmo Barder, advokatfullmektig hos advokatfirmaet Grette  

Varamedlem:  Guri Larsen, professor emeritus, tidligere professor ved Institutt for kriminologi  

og rettssosiologi ved Universitetet i Oslo  

 

Representant for fiskeforskningen 

Medlem:  Grete Bæverfjord, seniorforsker i Nofima  

Varamedlem:  Thomas Torgersen, forsker dyrevelferd fisk, Havforskningsinstituttet                                                                                           

 

Representant for forskningsmiljøene generelt 

Medlem:  Randi Oppermann Moe, professor ved institutt for produksjonsdyrmedisin,  

NMBU 

Varamedlem:  Ragnar Salte, professor ved institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, NMBU 

 

  



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 2016 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

Rådet fikk tildelt kr. 292 946,- i driftsmidler fra Mattilsynet 

 

 

Arbeidet i Rådet i 2016 

 

I 2016 har Rådet for dyreetikk (RDE) avholdt fire møter. Tre av disse har vært ordinære 

medlemsmøter holdt ved Veterinærinstituttet i Oslo, mens ett møte var en ekskursjon til 

Kristiansand Dyrepark for å se på deres fokus på oppstalling og miljø, samt håndtering av temaer 

som overskuddsdyr og avlivning. 

 

I desember 2016 arrangerte Rådet i samarbeid med Minding Animals Norge Dyreetikkonferansen 

2016 på Litteraturhuset i Oslo. Tittelen på årets konferanse var «Ekstrem forvandling – avle alt 

alltid?» og omhandlet avl på bla.a. hund, fjørfe, kanin og oppdrettsfisk. Arrangementet var svært 

vellykket med ca. 130 deltakere. 

 

Uttalelser, brev, arrangementer og annet 

- Rådet har avgitt en kort vurderinger med tittelen «Frykt og håndtering av husdyr» 

(desember) 

- Rådet avga et høringssvar til «16/726 – Endring av forskrift om hold av storfe, utsettelse av 

løsdriftskrav»  

- Rådet var medarrangør på Dyreetikkonferansen på Litteraturhuset i Oslo i desember hvor 

temaet var avl (http://dyreetikkonferansen.no). 

- Rådet har påbegynt en større uttalelse om hold av produksjonsdyr i Norge. Arbeidet vil 

videreføres og publiseres i 2017. 

http://dyreetikkonferansen.no/


- Det er påbegynt arbeid med å lage ny hjemmeside for Rådet (www.radetfordyreetikk.no). 

Siden vil ha et mer moderne preg og være enklere å navigere i. I denne forbindelse har Rådet 

også innledet samarbeid med en grafisk designer for utvikling av ny logo. Arbeidet vil 

fullføres i 2017. 

- I et ønske om å nå et større publikum, har Rådet opprettet egen Facebook-side: 

https://www.facebook.com/radetfordyreetikk. Siden ble brukt aktivt i forbindelse med 

Dyreetikkonferansen 2016 med stort hell. 

 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- Rådets leder og sekretær deltok på møte i EuroFAWC, en paraplyorganisasjon for 

europeiske offentlige oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd/dyreetikk, i Helsinki i mai. 

- Rådets leder har deltatt i en arbeidsgruppe om hundevelferd ledet av Norsk Kennel Klub. 

Arbeidsgruppa publiserte i juli debattinnlegget "Bare en hund" i Dagsavisen som omhandlet 

anskaffelse av hund. 

- Rådets sekretær er representant i en gruppe som jobber mot en standardisering for sporbarhet 

av fjær og dun. 

 

Henvendelser 

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

privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.  

 

 

Sluttmerknader 

Medlemmer og varamedlemmer i Rådet for dyreetikk ble oppnevnt fra 1. januar 2016. Selv om 

enkelte av medlemmene også var med i forrige periode, er de fleste medlemmene – inkludert 

leder og sekretær – nye. Dette har medført at Rådet har brukt mye møtetid på å diskutere saker 

av prinsipiell art, inkludert tolkning av mandatet, holdninger til dyrehold og hvordan vi uttaler 

oss til media. Rådet mener at en slik felles grunnleggende forståelse vil stryke oss og gjøre oss 

bedre skikket til å oppfylle vårt mandat.  

Lederen og sekretæren ønsker å takke for et givende og lærerikt år i Rådet for dyreetikk. 

 

 

Med hilsen 

 

 

   ------------------------------------------- 

Inger Lise Andersen      Kristian Ellingsen-Dalskau 

Leder (sign.)      Sekretær 
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Regnskap for 2016 

 

Driftskostnader  NOK 

Reisekostnader 61 517,15 

Bevertning, seminar, møter, kurs 43 878,34 

Honorar, medl. inkl. arb. avg. 57 146,98 

Nettsider, Facebook, porto 0,00 

Div. utgifter 1 680,00 

Sum  164 222,47 

 

 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter 307 111,63 

 

 

Totalt 471 334,10 

 


