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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2018 
 
 

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 hatt 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  

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  

(† 16.5.2018)                                                                                       

 

Representant for forskningsmiljøene generelt 

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

NMBU 

Varamedlem:  Stine Vhile, førsteamanuensis ved NMBU 
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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 2018 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

Rådet fikk for 2018 tildelt kr. 300 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet. 

 

 

Arbeidet i Rådet i 2018 

I 2018 har RDE avholdt fire møter. Tre av disse har vært ordinære medlemsmøter holdt ved 

Veterinærinstituttet i Oslo, mens ett møte var en ekskursjon til Sveits. Målet for ekskursjonen 

var å få innsikt i hvordan Sveits – et land som på mange måter kan sammenliknes med Norges – 

forvalter, organiserer og finansierer sitt landbruk og dyrehold. Ekskursjonen var ment å gi økt 

kunnskap og overføringsverdi til norske forhold. 

 

I november 2018 arrangerte RDE i samarbeid med Minding Animals Norge Dyreetikkonferansen 

2018 (www.dyreetikkonferansen.no). For første gang ble konferansen avholdt i Fellesauditoriet 

ved NMBU Veterinærhøgskolen på Adamstuen. Tittelen på årets konferanse var «Hvor like er 

mennesker og dyr?». På konferansen ble tematikken belyst med gode innlegg både fra 

humaniora og den naturvitenskapelige siden. Konferansen ble avsluttet med en paneldebatt. 

Dyreetikkonferansen var også i år et vellykket arrangement med ca. 100 deltakere.  Se opptak 

fra Dyreetikkonferansen 2018. 

 

  

http://www.dyreetikkonferansen.no/
https://www.youtube.com/embed/a_ZaAKp5N-k?rel=0
https://www.youtube.com/embed/a_ZaAKp5N-k?rel=0
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Uttalelser, brev, kronikker og annet 

- RDE avga et høringssvar til Utdanningsdirektoratets utkast til nytt pensum i grunnskolen 

17. april. Dyrevelferd var foreslått fjernet fra pensum, noe RDE motsatte seg. I 

forbindelse med høringen skrev RDEs sekretær en kronikk om temaet som ble publisert i 

Morgenbladet 20. april: https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/dyrevelferd-ut-av-

skolen 

- RDEs leder skrev en kronikk om husdyrs behov for bevegelse og stimulering i Nationen 

18. juni: https://www.nationen.no/kronikk/husdyrs-behov-for-bevegelse-og-stimulering/  

- RDE avga en uttalelse om merking av ville dyr 26. juni hvor vi tilrår at forvaltningen 

endrer praksis og om nødvendig tydeliggjør regelverk slik at målsetningen om reduksjon, 

erstatning og forbedring av dyreforsøk i større grad kan oppnås: 

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

- RDE har i 2018 – etter henvendelse fra blant annet Dyrehjelperne – hatt fokus på 

valpefabrikker i Norge. Det resulterte i et intervju med RDEs leder i abc nyheter 18. juli: 

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 med en 

artikkel 7. august hvor landbruksministeren lover å se nærmere på saken: 
https://www.abcnyheter.no/nyheter/norge/2018/08/07/195421856/vil-se-naermere-

pa-norske-valpefabrikker  

- RDE sendte et brev til Justis- og beredskapsdepartementet hvor vi anbefalte en ny 

vurdering av bestemmelsene i hundeloven (23. september): 

http://www.radetfordyreetikk.no/drofting-av-hundeloven/  

- I forbindelse med Dyreetikkonferansen 2018, skrev RDEs representant for 

dyrevernsorganisasjonene i samarbeid med lederen av NOAH – for dyrs rettigheter 

kronikken «Hvor like er mennesker og dyr?» som kom på trykk i Dagbladet 22. 

november: https://www.dagbladet.no/kultur/hvor-like-er-mennesker-og-dyr/70482734  

- RDE avga uttalelsen «Embryooverføring på storfe» 14. januar 2019. Selv om RDE 

publiserte denne uttalelsen i 2019, er den skrevet av medlemmene som hadde sin 

oppnevningsperiode i 2016-2018 og tas derfor med i denne årsrapporten: 

http://www.radetfordyreetikk.no/embryooverforing-pa-storfe-2019/. 

- Oppdatering av RDEs Facebook- (https://www.facebook.com/radetfordyreetikk) og 

hjemmesider (www.radetfordyreetikk.no) har pågått kontinuerlig gjennom året.  

 

Deltakelse på møter, konferanser og lignende 

- I januar holdt RDEs leder foredrag og innlegg på live radio med podcast på Galleri F15 & 

Momentum i Moss. Tema var «Folk & dyr gjennom tidene». 

- I april holdt RDEs leder innlegg på konferansen Havbruk 2018, arrangert av 

Forskningsrådet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF). 

Tittelen på innlegget var «Hvordan benytte forskningserfaringer fra husdyr til å løse 

framtidige velferdsutfordringer og dyreetiske spørsmål i oppdrettsnæringen» 

https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/dyrevelferd-ut-av-skolen
https://morgenbladet.no/ideer/2018/04/dyrevelferd-ut-av-skolen
https://www.nationen.no/kronikk/husdyrs-behov-for-bevegelse-og-stimulering/
http://www.radetfordyreetikk.no/merking-av-ville-dyr/
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
http://www.radetfordyreetikk.no/drofting-av-hundeloven/
https://www.dagbladet.no/kultur/hvor-like-er-mennesker-og-dyr/70482734
http://www.radetfordyreetikk.no/embryooverforing-pa-storfe-2019/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk
http://www.radetfordyreetikk.no/
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- RDEs sekretær deltok på møte i EuroFAWC, en paraplyorganisasjon for europeiske 

offentlige oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd/dyreetikk, i London i juni. Tema for 

årets møte var dyrevelferd i ekstensive dyrehold, samt kommunikasjon og sosiale 

medier. RDEs sekretær holdt innlegg på møtet. 

- I juni inviterte Venstre og Unge Venstre til minihøring på Stortinget. Temaet for 

minihøringen var «Aktuelle dyrevelferdsutfordringer i Norge i dag». RDE, representert 

ved sekretæren, fikk på lik linje med ulike næringsrepresentanter, forvaltning og NGOer 

fem minutter til å presentere sine saker.  

 

 

Henvendelser 

- Det har vært henvendelser til RDE 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 

 

 

 

 

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

Kristian Ellingsen-Dalskau 

Sekretær 
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Regnskap for 2018 

 

Driftskostnader  NOK 

Medlemsmøter, ekskursjon og konferanser                         169 645,00                                             

Honorar, medl. inkl. arb. avg.                                                    60 322 ,00 

Dyreetikkonferansen 2018                                                         14 602,00 

Div. utgifter                                                                                   11 982,00 

Sum  256 551,00 

 

Lønnsmidler 
 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter 396 365,00 

Hjelp til oppdatering av hjemmesider, 

Facebook osv. 
9 630,00 

Sum  405 995,00 

 
 

Totalt 662 546,00 

 
 


