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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 

Torsdag 5. september 2019, kl.10.00-15.00 

Tilstede: TN, MT, GL, MB, ES, BU, AF, BR, KB, KE (sekretær) 

Forfall: RM, RN, LM, CN  

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men ønske om kort oppsummering av hvilke saker som er kommet inn som 

forslag til aktuelle saker som RDE kan jobbe videre med. Innkomne saker omfattet 

bla.a. rutinemessig klipping av flyvefjør hos burfugl, ønske om en reaksjon på 

«Griseindustriens hemmeligheter»-dokumentaren og en uttalelse om Mattilsynets 

dårlige omdømme. Flere medlemmer hadde saker, men ønsket å spare disse til pkt. 6 

på sakslista.  

 

2. Presentasjonsrunde av medlemmene 

Alle møtedeltakerne presenterte seg selv og sin bakgrunn. Syv av deltakerne hadde 

tidligere sittet i RDE, tre var nye.  

 

 

3. Orientering om Rådets arbeidsmetoder 

Sekretæren gjennomgikk RDEs arbeidsmetoder. Hovedpunktene i denne 

orienteringen ligger som eget vedlegg sammen med dette referatet. 

Det ble foreslått at såfremt økonomien tillater det, vil også varamedlemmer få reise 

og overnatting dekket dersom de ønsker å delta på møtene. Dette er gjeldende til 

annen beskjed blir gitt. 
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4. Diskusjon 

Det er en styrke for RDEs uttalelser at medlemmene har en felles forståelse av 

mandatet og skjæringspunktet mellom dyrevelferd og dyreetikk. Disse punktene ble 

derfor diskutert, samt i hvilken grad vi skal ta hensyn til næringen i våre uttalelser.  

 

Det ble blant annet sagt at vi må ta hensyn til næringen og tingenes tilstand for å 

være relevante, men at næringen på ingen måte dikterer ikke hva som står i 

uttalelsene. Det ble også sagt at dyrevelferd kan måles på vitenskapelige måter, mens 

dyreetikk handler mer om hva som vektlegges når kravene til velferd skal oppfylles. 

Skjæringspunktet mellom etikk og velferd vil være ulikt fra sak til sak. Det kan derfor 

være nødvendig å diskutere hva som skal inngå i en uttalelse når man har den 

aktuelle saken. 

 

5. Foredrag/diskusjon om uetisk avl v/Dyrebeskyttelsen Norge  

Dyrebeskyttelsen Norge representert ved Åshild Roaldset og Eva Hustoft holdt 

foredrag om uetisk avl av hunder og sin Ærlig talt-kampanje. Her snakket de spesielt 

om problemer hos rasene bulldog (fransk og engelsk), mops og Cavalier King Charles 

Spaniel. Dyrebeskyttelsen Norge ønsker å ansvarliggjøre avlsarbeidet på fire nivåer: 

NKK, rasehundklubb, oppdretter og veterinær. I forbindelse med at §25 Avl i 

Dyrevelferdsloven skal få en egen forskrift, ønsker dyrebeskyttelsen Norge at RDE 

skal komme med en uttalelse hvor vi svarer på spørsmålet: Er det etisk forsvarlig å 

avle dyr uten å ta hensyn til oppdatert vitenskap og uten bruk av de til enhver tid 

tilgjengelige verktøy? 

 

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

En henvendelse fra Sissel Grana ble diskutert, men ble vurdert til ikke i være innenfor 
RDEs mandat å jobbe videre med. KE melder tilbake til Grana. 
 
MT presenterte høring om ny viltforskrift. MT skriver et førsteutkast til høringssvar og 
sender rundt på mail. 
 
Det ble ikke tid til å diskutere aktuelle saker for RDE. Denne posten utsettes derfor til 
neste møte.  
 

 
7. Dyreetikkonferansen 2019 – dato og tema 

Tema for årets dyreetikkonferanse er hundeavl. Arrangementet er gratis og åpent for 

alle interesserte. Det holdes på Litteraturhuset i Oslo torsdag 21. november kl. 10.00-

15.00. Foredragsholdere vil være John Unsgård (forfatter), Odd Vangen (NMBU), NKK, 

Torill Moseng (Den norske veterinærforening) og Odd Harald Eidsmo Barder 

(advokat). Konferansen avsluttes med paneldebatt. Alle RDE-medlemmer oppfordres 

til å melde seg på til Kristian.Ellingsen@vetinst.no. Link til Facebook-arrangementet: 

https://www.facebook.com/events/952332718475448/.  
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8. Møtedatoer og ideer til ekskursjon 

Det ble ikke tid til å bestemme møtedatoer eller diskutere ideer til ekskursjon. Denne 
posten utsettes derfor til neste møte.  
 

9. Eventuelt 

Det ble foreslått å sende rundt epost-listen som benyttes ved utsending av nye 

uttalelser ol. slik at alle medlemmene kan føre opp mottakere de mener burde få 

våre skriv. Listen ligger som eget vedlegg sammen med dette referatet. Nye 

epostmottakere sendes Kristian.ellingsen@vetinst.no.  

-   

mailto:Kristian.ellingsen@vetinst.no

