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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2017 
 
 

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 for dyreetikk (RDE) 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 Sjømat Norge havbruk Nord  

Varamedlem:  Erlend Haugarvoll, 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:  Morten Tønnessen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger (erstattet  

Odd Harald Eidsmo Barder f.o.m. 15. august 2017). 

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:  Stine Vhile, førsteamanuensis ved NMBU (erstattet Ragnar Salte f.o.m. 1.  

april 2017). 
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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 2017 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

Rådet fikk for 2017 tildelt kr. 300 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet 

 

 

Arbeidet i Rådet i 2017 

I 2017 har RDE avholdt fire møter. Tre av disse har vært ordinære medlemsmøter holdt ved 

Veterinærinstituttet i Oslo, mens ett møte var en ekskursjon til Steigen, Nordland. Målet for 

ekskursjonen var å få et bedre innblikk i oppdrettsnæringen gjennom besøk til stamfisk-, 

settefisk- og matfiskanlegg i tillegg til fiskeslakteri. Ekskursjonen var med på å danne et bedre 

kunnskapsgrunnlag for en pågående uttalelse om oppdrettsfisk. 

 

I november 2017 arrangerte RDE i samarbeid med Minding Animals Norge Dyreetikkonferansen 

2017 på Litteraturhuset i Oslo. Tittelen på årets konferanse var «Ulv, ulv! Hva er ulvens plass i 

Norge i dag?» (www.dyreetikkonferansen.no). På konferansen fikk både 

dyrevernsorganisasjoner, næring, jegere og forvaltning presentere sitt syn på ulven og 

ulveforvaltningen. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt med foredragsholderne. 

Dyreetikkonferansen var også i år et vellykket arrangement med ca. 80 deltakere. 

 

  

http://www.dyreetikkonferansen.no/
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Uttalelser, brev, arrangementer og annet 

- RDE har etter ønske fra Mattilsynet foretatt en etisk vurdering av import av 

stokkandkyllinger for jaktformål (http://www.radetfordyreetikk.no/etiske-aspekter-ved-

utsett-av-ender-for-jaktformal/). 

- RDE avga et høringssvar til «17/343 - Høring om utvidet lisensfellingsperiode for ulv». 

RDE ble ikke enige i saken og et dissenssvar ble avgitt av ett av medlemmene. 

- Rådet avga et høringssvar til «16/229 - Endringer i dyrevelferdsloven § 32». 

- Rådet avga et høringssvar til «2017/255 - Etiske retningslinjer for bruk av dyr i 

forskning». 

- RDE skrev kronikken «Norge – et hestehode bak» som kom på trykk i Nationen 4. mars 

(http://www.nationen.no/kronikk/norge-et-hestehode-bak/).   

- I forbindelse med Dyreetikkonferansen 2017, skrev leder for Minding Animals Norge og 

sekretæren i RDE kronikken «Et etisk blikk på ulvesaken» som kom på trykk i Nationen 

17. november (http://www.nationen.no/kronikk/et-etisk-blikk-pa-ulvesaken-2/).  

- Arbeidet med å lage ny hjemmeside for RDE (www.radetfordyreetikk.no) er nå i store 

trekk fullført. Siden har et mer moderne preg og er enklere å navigere i. I arbeidet med 

hjemmesidene har det også blitt gjort en stor teknisk gjennomgang av lagring og 

presentasjon av RDEs skriv. 

- Arbeidet med å gjøre RDE mer synlig har fortsatt blant annet gjennom fortsatt drift av 

RDEs egen Facebook-side: https://www.facebook.com/radetfordyreetikk. Alle skriv og 

arrangementer legges ut på disse sidene.  

- RDE har fått utviklet en ny og lett gjenkjennelig logo som brukes i alle RDEs skriv. Det 

finnes både en primær- og en sekundærlogo. 

 

 

                      

 

 

- Arbeidet med tre uttalelser om hhv dødelighet og naturlig atferd hos oppdrettsfisk, 

merking av ville dyr og embryooverføring på storfe ble startet opp i 2017 og vil bli fullført 

i løpet av 2018.  

 

  

http://www.radetfordyreetikk.no/etiske-aspekter-ved-utsett-av-ender-for-jaktformal/
http://www.radetfordyreetikk.no/etiske-aspekter-ved-utsett-av-ender-for-jaktformal/
http://www.nationen.no/kronikk/norge-et-hestehode-bak/
http://www.nationen.no/kronikk/et-etisk-blikk-pa-ulvesaken-2/
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk
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Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

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

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

Tema for årets møte var undervisning av dyrevelferd til barn. Både RDEs leder og 

sekretær holdt innlegg på møtet. 

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

Aktiviteten i gruppa ble lagt ned i første halvdel av 2017, etter to års arbeid – dette er i 

henhold til mandatet. 

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

sporbarhet av fjær og dun. 

 

Henvendelser 

- Det har vært henvendelser til Rådet fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, 

forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.  

 

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       Sekretær 



Rådet for dyreetikk Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet  6 

 

              

Regnskap for 2017 

 

Driftskostnader  NOK 

Medlemsmøter, ekskursjon og konferanser                         148 602,00                                             

Honorar, medl. inkl. arb. avg.                                                     55 304,00 

Dyreetikkonferansen 2017                                                         25 571,00 

Div. utgifter                                                                                   15 816,00 

Sum  245 293,00 

 
 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter 513 988,00 

Arbeid med nye nettsider inkl. teknisk 

gjennomgang  
69 658,00 

 
 

Totalt 828 939,00 

 
 


