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Rådet for dyreetikk 
Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær)  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
0106 Oslo  
Tlf.: 917 02 970/ 23 21 63 77  Faks: 23 21 63 01  
e-post:  Kristian.Ellingsen@vetinst.no   
Hjemmeside: http://www.radetfordyreetikk.no 
Facebook: https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/  

 _________________________________________________________________  

Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

Onsdag 20. november 2019, kl.10.00-15.00 

Tilstede: RM, TN, MT, GL, ES, KB, KE (sekretær) 

Forfall: AF, LM, CN  

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men med bemerkning om at det er best å diskutere viktige saker i et 

møterom, ikke over lunsjbordet som det er lagt opp til på dette møtet. Det ble 

besluttet å sette av god tid til å diskutere aktuelle saker på det første møtet i 2020. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Møtedatoer 2020 og ideer til ekskursjon 

Følgende møtedatoer for 2020 ble bestemt:  

 Mandag 10. februar  

 Mandag 4. mai  

 Mandag 23. september 

 Ekskursjon 

Dersom september viser seg å være det beste tidspunktet for ekskursjon, vil datoen 

23. september utgå og erstattes av et medlemsmøte en gang i november.  

Det ble foreslått flere mulige mål/temaer for ekskursjon. Forslagene inkluderte både 

gris og kalkun. Det var imidlertid forslaget om reindrift som vakte størst interesse og 

som vil bli målet for ekskursjonen 2020. Aktuelle problemstillinger kan være 

utfordringer i reindriften, forholdet mellom dyr og mennesker, syn på rovdyr, syn på 
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dyr og dyrevelferd, beitetap og historisk utvikling av reinkulturen. Turen vil mest 

sannsynlig gå til Kautokeino eller Karasjok. I tillegg til tur på vidda, vil mulige besøk 

kunne gå til Fylkesmannen, forskere ved Veterinærinstituttet i Tromsø, Samisk 

høyskole, Sametinget og veterinær ved reinslakteri. Tema for en uttalelse vil bli 

bestemt etter ekskursjonen. 

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

4. Orientering fra sekretær 

Bjørn Ramberg har trukket seg fra Rådet for dyreetikk av personlige grunner. Andreas 

Føllesdal vil fungere som hovedmedlem til LMD utnevner et nytt medlem. Kristian 

sender en blomst til Bjørn på vegne av RDE. 

 

På forrige møte ble det spørsmål om RDE var underlagt noe lovverk. KE har undersøkt 

med HR-avdelingen ved Veterinærinstiuttet, og det er ingen generiske regelverk et 

offentlig råd som RDE må forholde seg til.  

 

5. Faglig foredrag om hold av reptiler  

Ingvild Halvorsen, reptilinspektør i Mattilsynet, holdt foredrag om sine erfaringer rundt 

privathold av reptiler siden det ble tillatt i 2107. Foredraget finner du her (pdf):  

Reptiler som 

hobbydyr.pdf
  

 

 

6. Aktuelle saker – hva ønsker Rådet å jobbe med? 

MT skriver et førsteutkast til høringssvar til Etikkutvalget for Statens pensjonsfond 
utland (oljefondet) hvor vi foreslår at det ikke skal investeres penger i selskaper som 
driver systematisk uetisk behandling av dyr. Høringssvaret kan leses i sin fullhet her: 
https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-etikkutvalget-for-
statens-pensjonsfond-utland/  
 
RDE ønsker å skrive en uttalelse om uetisk hundeavl etter innspill fra Dyrebeskyttelsen 

Norge. Det var imidlertid stemning for å be Mattilsynet komme med et mer åpent 

spørsmål enn det som ble gitt av Dyrebeskyttelsen med håp om at uttalelsen vil bli 

benyttet i deres utarbeidelse av ny forskrift til §25 om avl i Dyrevelferdsloven. 

 
Flere saker inkludert rensefisk, rutinemessig klipping av flyvefjør hos burfugl, velferd 
hos kalkun, ansvar for hjemløse katter, import av sæd fra belgisk blå og fiskevandring 
forbi vannkraftverk vil bli diskuterte på neste møte. 
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7. Ekskursjon 

Møtedeltakerne fikk omvisning ved Oslo reptilpark hvor vi fikk informasjon om reptiler 

og hold av disse, inkludert deres syn på privathold. 

 

8. Eventuelt 

Ingen saker ble meldt.  


