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Nr. Sak Konklusjon Ansvarlig for 

oppfølgning 

1 Godkjenning av 

møteinnkallingen og 

sakslisten 

 

Godkjent 

 

2 Presentasjonsrunde av 

medlemmene 

Lederen og rådsmedlemmene presenterte seg selv 

med vekt på faglig bakgrunn og interesser 

 

3 Orientering om Rådets 

arbeidsmetoder 

 

Bjørn og Andreas fortalte om hvordan normer og 

verdioppfatninger formes av og også former praktiske 

valg, samt ga eksempler på dilemmaer som oppstår når 

verdier og rettigheter er i konflikt. 

Sekretariatet orienterte om Rådets arbeidsmetoder, 

inkludert møtehyppighet, budsjett, temaer for 

uttalelser, EuroFAWC, regler for honorarer og 

Dyreetikkonferansen. 

Mandatet ble gjennomgått og diskutert. 

 
 
 
 
 

4A Aktuelle saker fra 
hjemmesidene 

Tre innkomne saker fra hjemmesiden ble gjennomgått:  

1. Avliving av bjørnunger i dyreparker i Norge. Rådet 

besluttet å besvare henvendelsen ved å henvise til 

Rådets uttalelse Dyreparker – avliving av 

“overskuddsdyr” (mai 2001) og samtidig informere 

aktuelle dyreparker om henvendelsen og oppfordre 

dem til å lese uttalelsen. 

2. Hjortejakt. Rådet besluttet å kontakte relevante 
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http://www.radetfordyreetikk.no/2001/05/dyreparker-avliving-av-overskuddsdyr/
http://www.radetfordyreetikk.no/2001/05/dyreparker-avliving-av-overskuddsdyr/


instanser (f.eks. DN, NINA, Veterinærinstituttet 

og/eller NMBU) for å høre om det er grunnlag for å 

forandre jakttiden.  

3. Viltgjerde. Rådet besluttet å kontakte avsender 

(leder av viltnemnda i Ullensaker) for mer statistikk om 

viltpåkjørsler). På bakgrunn av dette kontaktes de som 

er ansvarlige for veistrekningen for å høre om når (evt. 

om) viltgjerde er planlagt for den aktuelle strekningen. 
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4B Aktuelle saker  
– Høring 

Mattilsynets høring om forslag om å myke opp 

forbudet mot hold av reptiler og amfibier ble diskutert. 

Ettersom det ikke var mulig å komme til konsensus på 

møtet, vil sekretariatet sammenfatte argumentene i et 

eget dokument som sendes til alle medlemmene. 

Rådsmedlemmene oppfordres til å komme med innspill 

og bidra til dokumentet slik at et konsensussvar kan 

sendes innen fristen 11. april.  

 

 

 

Alle 

4C Aktuelle saker fra 

Rådets medlemmer 

En rekke saker – både potensielle temaer for uttalelser 

og andre aktualiteter Rådet kan jobbe med – ble 

fremmet av rådsmedlemmene. Sakene er gjengitt i lista 

under og vil bli jobbet videre på neste møte: 

 Hundeavl (eksteriør) 

 Avl for produksjonsegenskaper 

 Reindrift (tamrein) 

 Utføring av en prosedyre kan falle under ulike 

regelverk avhengig av om det regnes som et 

dyreforsøk (må omsøkes) eller om det testes som 

en del av produksjonen (må ikke omsøkes). Dette 

medfører diskrepans. 

 Finnes det aktuelle temaer hvor Norge er i en 

særstilling? 

o Fisk 

o Dyr i arktiske strøk 

 Hvordan samfunnet behandler saker om dyreetikk 

og -velferd? 

o Hvordan fattes beslutninger? 

o Forsvinner de bare? 

 Kan vi få dyrevelferd inn i undervisningen? 

 Hva er konsekvensene av at barn vokser opp uten 

kontakt med dyr og hvordan kan vi kompensere for 

dette? 

 

 

 

 

5 Ideer til ekskursjon Det ble fremmet forslag om ekskursjon til Dyreparken i  



Kristiansand og Reptilparken i Oslo. Det ble også 

foreslått ekskursjon til et nærliggende utland for 

sammenlikning med norske forhold. Det ble besluttet 

at Dyreparken var mest aktuell for første ekskursjon og 

sekretariatet jobber for at møtet 14. september holdes 

i forbindelse med besøk i Dyreparken. 
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6 

 

Formell anbefaling av 

Dyreskolen, Dyrevern 

Ung? 

Dyrevern Ung ønsket at Rådet for dyreetikk på sine 

hjemmesider formelt skulle anbefale deres tre-timers 

undervisningsopplegg for barneskolen, kalt Dyreskolen. 

Rådet besluttet at en slik anbefaling fører til et 

forpliktende forhold som er problematisk når Rådet 

skal være nøytralt. Sekretariatet besvarer 

henvendelsen. 
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7 Eventuelt 

 

Promotering av boka «Verdt å vite – om dyras liv». 

Rådet var åpne for at sekretariatet jobber for å finne 

kanaler hvor denne boka kan markedsføres. 

Sekretariatet jobber samtidig med finne ut når 

læreplaner utformes og mulighetene for å få inn et 

kapittel i naturfagsbøkene om dyrevelferd – enten 

gjennom kunnskapsdepartementet eller direkte 

gjennom forlagene/naturfagbokforfattere. 

Møtedatoer for 2016 ble bestemt: 

 Tirsdag 24. mai (Veterinærinstituttet) 

 Onsdag 14. september (Dyreparken i Kristiansand) 

 Onsdag 23. november (Veterinærinstituttet) 

 

Det ble fremmet forslag om nye nettsider. Denne 

saken ble utsatt til neste møte.  

Det ble fremmet forslag om å lage en Facebook-side 

for Rådet. Denne saken ble utsatt til neste møte. 
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