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Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 
 

Sted og dato:  

Veterinærinstituttet i Oslo, mandag 24. mai 2018 kl. 10.00-15.00. 

 

 

Tilstede: 

Inger Lise Andersen 

Grete Bæverfjord 

Einar Frogner 

Marit Bærøe 

Stine Vhile 

Guri Larsen (før lunsj) 

Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær) 

 

 

 

 

Forfall: 

Bjørn Ramberg 

Randi Moe 

Andreas Føllesdal 

Morten Tønnessen 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Sak Konklusjon Ansvarlig for 

oppfølgning 

1 Godkjenning av 

møteinnkallingen 

og sakslisten 

 ILA orienterte om at Thomas Torgersen (HI) omkom i 

sykkelulykke 16. mai. Etter ønske fra familien gir RDE en 

gave til Kampen Jazz. Sekretær deltar i begravelsen. LMD 

er varslet. 

 

 

KE 

2 Godkjenning av 

møtereferat fra 

12. februar 2018 

 Godkjent uten kommentarer  
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3 Sekretariatet 

informerer 

Mulige temaer for Dyreetikkonferansen 2018 

 Forslag fra MT/Minding Animals Norge 

1. Reptilhold 

2. Dyrs kognitive evner 

3. Smerte 

 Det ble besluttet å gå videre med dyrs kognitive evner 

Havbruk 2018 

 Mye fokus på helse, men også velferdsfokus 

 GB – innlegg om bieffekt av vaksine 

 ILA – innlegg om velferd. Har fått flere henvendelser 

etter sitt innlegg 

Status kronikk 

 Kronikken «Husdyrs behov for bevegelse og stimulering» 

ble publisert i Nationen 18.6.2018: 

https://www.nationen.no/kronikk/husdyrs-behov-for-

bevegelse-og-stimulering/  

Intervju om valpefabrikker 

 ILAs intervju om valpefabrikker ble publisert i abc 

nyheter: https://www.abcnyheter.no/helse-og-

livsstil/livet/2018/07/18/195416002/advarer-mot-

valpefabrikker-i-norge-skyldes-egoisme-og-gradighet  

 Saken ble fulgt opp 7.8.2018: 

https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/07

/195421856/vil-se-naermere-pa-norske-valpefabrikker  

 

 

 

KE 

MT 

 

 

 

 

4 Uttalelse om 

oppdrettsfisk 

 Det er ikke laget noe utkast ettersom det ikke 

tilstrekkelig tid til å diskutere tema og vinkling på forrige 

møte.  

 Mulig fokus:  

o Dødelighetstall i oppdrettsnæringa – et spark – 

hvor blir det av fremgangen? 

o Rensefisk. 40 mill. fisk forbrukes hvert år med 

nær 100 % dødelighet.  

o Motsetninger mellom etiske hensyn og 

produksjonsmessige hensyn. Fra fødsel til død. 

Her er det grunnlag for diskusjon. Dødelighet. 

Sykdom og smerte. Miljøbetingelser. 

Etterlysning av forskning på fiskens behov.  

o GB og ILA går sammen og skriver et utkast som 

sirkuleres på mail  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GB 
ILA 

  

https://www.nationen.no/kronikk/husdyrs-behov-for-bevegelse-og-stimulering/
https://www.nationen.no/kronikk/husdyrs-behov-for-bevegelse-og-stimulering/
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/07/18/195416002/advarer-mot-valpefabrikker-i-norge-skyldes-egoisme-og-gradighet
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/07/18/195416002/advarer-mot-valpefabrikker-i-norge-skyldes-egoisme-og-gradighet
https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/livet/2018/07/18/195416002/advarer-mot-valpefabrikker-i-norge-skyldes-egoisme-og-gradighet
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/07/195421856/vil-se-naermere-pa-norske-valpefabrikker
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/07/195421856/vil-se-naermere-pa-norske-valpefabrikker
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5 Ny uttalelse om 

embryo-

overføring på 

storfe 

 Utkastet ble diskutert  

 Det ble besluttet å vise til 98-uttalelsen og si at nå er 

hovedproblemene løst, men at det fremdeles er etiske 

problemer for enkeltdyr (inkl. hormonbehandlinger, 

håndtering, stress, epidural).  

 Bruk av enkeltdyr bør begrenses. Poengtere at dette ikke 

skal erstatte semin eller brukes hos enkeltprodusenter, 

men brukes i avl.  

 GL ikke enig. MT må avgjøre, evt. skrive et dissensbrev  

 KE skriver en oppsummering med konklusjon som avtalt 

og sender uttalelsen på mail til alle for gjennomlesning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KE 

6 Redegjøring vedr. 

merking av ville 

dyr og 

Hundeloven 

 Vi fikk en redegjøring vedr. merking av ville dyr og 

Hundeloven v/Siri Martinsen (NOAH) 

 Redegjorde for tilblivelse av hundeloven og 

konsekvensene. 

 NOAH fremmer forslag om ny forskrift, men for at det skal 

gå raskere, kommer de nå først og fremst med innspill til 

endringer i loven som er inne til revisjon.  

 Interessant og nyttig innlegg 

 
 

7 Uttalelse om 

merking av ville 

dyr 

 Diskusjon av MTs utkast 

 GB: Spesifisere prosedyrer, tid, inngrep etc.  

 EF: Forvaltningsmerking kan vær etisk forsvarlig – f.eks. 

merke ulv for å ta ut det rette rovdyret + noe om at ny 

teknologi finnes og bør tas i bruk. 

 Utdraget fra den gamle uttalelsen bør settes i kursiv 

 GB og EF skriver selv disse tilleggene inn i MTs utkast 

med spor endringer og sender til Morten som 

ferdigstiller dokumentet. 

 Uttalelsen publisert 26.6.2018: 

http://www.radetfordyreetikk.no/merking-av-ville-dyr/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MT 
 

  

http://www.radetfordyreetikk.no/merking-av-ville-dyr/
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8 Hundeloven  Diskusjon av GLs skriv 

 Siri sender oss NOAHs utkast 

 Stiles som brev til justisdep. De jobber med revisjonen av 

loven nå (siden feb) 

 Viktig punkter: 

o Skrivet må strammes inn og kortes ned. Ta bort 

henvisningene til diskrimineringsloven 

o §18 grunnvilkåret for avlivning bør endres (fysisk, 

mental, ideell skade). Ivaretas i §17, krever ikke 

avlivning.  

o «Angrep» må endres 

o Utrygghetsfølelse brukes som avlivningsgrunn. 

Ikke godt nok, og i utgangspunktet ikke noe ST 

ønsket å ha med 

o Forbud mot hunderaser ikke faglig dokumentert 

o Faglige vurderinger må tillegges hensyn i 

rettssaker.  

o «Etiske perspektiver ved avlivning kan ikke 

vektlegges» - fra rettsaken(?). Dette strider mot 

egenverdiprinsippet (dyrevelferdsloven) og 

§32(?) som sier at dyr skal omplasseres.  

 Kan foreslå at loven blir en forskrift 

 Brevet ble oversendt Justis- og beredskapsdept. v/Sissel 

Kofoed 23. 9.2018. 

 Brevet vil også bli publisert på våre nettsider 

 
GL 

 
 
 
 
 
 

 

9 Diskusjon – Skal 

RDE ta hensyn til 

næring/næringsi

nteresser i sine 

uttalelser? 

 Diskusjonen utsatt til neste møte 

 

 
 
 
 

 

10 Ekskursjon til 

Sveits 

 Videre planlegging OK 

 Ønsker å høre med om dyrevelferdsmerking 

 Flytider: Fly ned 19.40 med Swiss Air. Hjem etter eget 

ønske.  

 
KE 

 
 

11 Eventuelt  Innbydelse fra Venstre/Unge Venstre om å delta i 

minihøring på Stortinget vedr. dyrevelferdsutfordringer i 

Norge sammen med MT og flere NGO-er.  

 Mulige temaer som bør nevnes: 
o Fisk og dødelighet, Rensefisk, Tradisjoner/holdninger i landbruket, 

regelverketterlevelse, tap av dyr på utmarksbeite, 

plass/dyretetthet/stimulering, valpefabrikker, kompetanse i 

dyrehold, avl, kjæledyr og korte snuter, store kull, snevre avlsmål, 

levedyktighet og livskraft, nasjonal kartlegging av dyrevelferd, skille 

mor og barn 

 Sekretær deltok 1.6.2018 

 
 
 
 
 
 

KE 

 


