Referat fra møte i Rådet for dyreetikk
Sted og dato:
Veterinærinstituttet i Oslo, torsdag 24. mai 2016 kl. 10.00-15.00.
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Godkjenning av
møteinnkallingen og
sakslisten
Godkjenning av
møtereferat fra 4.
februar 2016
Sekretariatet
informerer

Konklusjon

Godkjent

Godkjent
Inger Lise/Kristian informerte kort om EuroFAWCmøtet i Helsinki 18.-19. juni. Kristian informerte også
om hvordan de ulike henvendelsene til RDE har blitt
oppfulgt.
RDEs leder og sekretær har sagt ja til å sitte som hhv
medlem og varamedlem i NKKs hundevelferdsgruppe
Å få dyrevelferd inn i læreplanen for ungdoms/videregående skole viser seg å være vanskelig.
Læreplanene er fulle og for å få noe inn, må noe annet
ut. Forslaget om å skrive et kapittel om dyrevelferd i en
lærebok vil trolig heller ikke nå mange, ettersom
skolene står fritt til å velge bøker og det finnes et stort

Ansvarlig for
oppfølgning

antall bøker å velge i mellom. Et alternativ kan derfor
være at RDE lager en oppfølgning av barneboka for
ungdomstrinnet
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Gjennomgang av
reptilsaken

Det ble en kort gjennomgang og diskusjon av hvordan
reptilsaken ble behandlet av RDE. Enkelte uttrykte
skuffelse over at vi ikke hadde greid å levere et
høringssvar, mens andre syntes det hadde vært en god
øvelse i RDEs arbeidsmetoder.
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Diskusjon av RDEs
mandat og håndtering
av saker ved dissens

Rådet diskuterte grensene for RDEs mandat. Ofte er
sakene sammensatte med både økonomiske og
politiske aspekter, samt forbrukerhensyn. Dette kan
være overlappende med etikken og RDE må i de
enkelte sakene bestemme hvor grensen settes.
Ang. konsensus, ble det besluttet at dissens ikke skal
hindre oss i å levere uttalelser. Sakene kan løftes til et
generelt nivå og betraktningene underveis kan være
vel så viktige som konklusjonen. Målet for RDE er å
utføre «holdningsskapende arbeid» og få folk til å
tenke.
Samtidig står høringssvarene våre sterkere hvis vi
oppnår konsensus og gruppen skal etterstrebe dette.
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Aktuelle saker –
hva vil RDE jobbe
videre med?

Kristian informerte om høringen «Endring av forskrift
om hold av storfe, utsettelse av løsdriftskrav» fra LMD.
RDE bestemte seg for å skrive et høringssvar innen
fristen 8. juni. Svaret finner du her.
En rekke aktuelle saker ble foreslått på møtet. Kort
gjenfortalt omfattet de:
-

-

-

Bevegelsesfrihet og plass (forskjell i forskrifter
mellom de ulike dyreartene)
Oppdrett av laks (tetthetskrav trad. 25 kg/m3)
o Nå i lukkede enheter i sjø blir det høyere
tetthet og mer intensiv produksjon
Lovverk om hest
o Ulikt fra andre arter
o Sosialt isolert, kan stå oppbundet 22
t/døgn
o Lovverket bør være med konsekvent
Forskjeller i regelverket for ulike arter uten at det
er noen spesiell grunn
Påregnelige konsekvenser av reguleringer som ikke

-

er ment å innvirke på dyrevelferden
Odd Harald presentere også en rekke aktuelle
saker RDE kan jobbe med. Sakene finner du her.

I tillegg til høringssvaret, ble det besluttet at RDE i
første omgang skulle jobbe videre to uttalelser.
-

-

-

Den første uttalelsen omhandler frykt og er basert
på et utkast skrevet av Inger Lise. Inger Lise
oppdaterer utkastet etter ulike innspill og sender
det på sirkulasjon til rådsmedlemmene.
Den andre uttalelsen RDE skal jobbe med
omhandler bevegelsesfrihet og stimulering i
miljøet (plass og kvalitet) for ulike dyrearter. Dette
er en uttalelse RDE skal jobbe med over tid og
innspill kan diskuteres både på fysiske møter og
over mail. Som avtalt skriver de ulike
rådsmedlemmene om sine respektive fagområder
som etterpå samles i ett dokument for videre
bearbeidelse. Temaene er angitt under:
Bjørn/Odd Harald/Guri: Etiske betraktninger om
betydningen av et godt liv i fangenskap
Inger Lise/Kristian/Einar: Produksjonsdyr/hest
Grete/Marit: Oppdrettsfisk
Randi: Fjørfe
Guri: Betraktninger om løsdrift hos storfe (et
eksempel)

Alle

Det er ønskelig at alle faggruppene skrivet et lavterskel
førsteutkast og tar med til møtet i Kristiansand 14.
september slik at vi kan diskutere uttalelsen videre.
Generelt står alle fritt til å skrive utkast på saker som
engasjerer dem. Utkast kan gå på sirkulasjon uavhengig
av møtene. Når alle er fornøyde, kan dokumentet
publiseres.
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Ekskursjon til
Dyreparken i
Kristiansand

RDE ønsker å dra på ekskursjon til Kristiansand
Dyrepark. Ekskursjonen blir 13.-14. september. Vi vil bo
på Scandic Dyreparken. Kristian kontakter Dyreparken
og forhører seg om muligheten for å få et faglig innlegg
fra dyreparken knyttet til temaet for uttalelsen (plass
og miljøberikelse) + håndtering av overskuddsdyr.

Nye nettsider og
oppretting av

Det var stor enighet om at RDE trenger en oppdatering
av
hjemmesidene.
Elin
Reitehaug
(IT,

KE

Facebook-side
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Eventuelt

Veterinærinstituttet) har sagt seg villig til å utføre dette
arbeidet for RDE som et konsulentoppdrag. Prisen for
nye nettsider vil trolig ligge på omkring 25 000 kr og
arbeidet vil utføres i samarbeid med RDE og i henhold
til våre ønsker og spesifikasjoner. Arbeidet vil
påbegynnes i løpet av høsten.

KE
OHEB

RDE ønsket også å opprette en Facebook-side hvor nye
uttalelser, høringssvar osv kan publiseres. Arbeidet
med dette vil gjøres parallelt med arbeidet med de nye
nettsidene.

KE

Det ble foreslått at RDE trengte en ny logo. Ved
nærmere undersøkelser viser det seg imidlertid at en
ny logo ble utviklet for bare noen få år siden (se toppen
av referatet). Den nye logoen vil fra nå bli brukt i alle
RDEs skriv.

KE

