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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2019 
 
 

Medlemmer 

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet 

oppnevnt syv medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 1.7.2019 – 30.6.2023 

 

Rådet for dyreetikk (RDE) har hatt følgende sammensetning: 

 

Leder  Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU                               

 

Fagetisk representant  

Medlem:  Bjørn Torgrim Ramberg, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo      

(fratrådte av personlige grunner i november)                     

Varamedlem:  Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo 

  (fungerende hovedmedlem fra november)      

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr 

Medlem:  Eirin Silvik, kvalitets- og sertifiseringsansvarlig ved Kvarøy  

Fiskeoppdrett   

Varamedlem:  Marit Bærøe, regionsjef Sjømat Norge havbruk Nord                                             

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr 

Medlem:  Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag                    

Varamedlem:   Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag 

 

Representant for dyrevernorganisasjonene 

Medlem:  Morten Tønnessen, professor i filosofi 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:  Lise Madsen, forskningssjef Sjømat i modellsystem,  

Havforskningsinstituttet  

Varamedlem:  Chris Noble, seniorforsker Produksjonsbiologi og dyrevelferd, Nofima                                                                                       

 

Representant for forskningsmiljøene generelt 

Medlem:  Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved institutt for  

Produksjonsdyrmedisin ved NMBU 

Varamedlem:  Ruth Newberry, professor i etologi 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 RDE i 2019 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

RDE fikk for 2019 tildelt kr. 300 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet. 

 

 

Arbeidet i Rådet i 2019 

Ettersom oppnevningsperioden begynte 1. juli, var det lite aktivitet i RDE første halvår. 

Sekretæren besvarte i denne perioden henvendelser og jobbet med å promotere 

barneboka bla. a. på Facebook og gjennom annonsering i bladet Utdanning. Til tross for 

at det ikke var noe sittende Råd, skrev også sekretæren to høringssvar om hhv. 

pelsdyrhold og dyrevelferdsundervisning i grunnskolen basert på tidligere uttalelser.  

Andre halvår har det vært avholdt to møter ved Veterinærinstituttet i Oslo. Under det 

siste møtet ble det foretatt en kort ekskursjon til Oslo reptilpark for å lære om reptiler og 

hold av disse, samt å få høre om deres syn på privat reptilhold to år etter legaliseringen. 

 

21. november arrangerte RDE Dyreetikkonferansen med tittelen «Menneskets mest 

avlede venn? Dagens hundeavl i etisk lys» på Litteraturhuset i Oslo 

(https://www.radetfordyreetikk.no/dyreetikkonferansen-2019-menneskets-mest-avlede-

venn/ ). På konferansen ble tematikken rundt hundeavl belyst med strålende innlegg fra 

John Unsgård (forfatter), Odd Vangen (NMBU), Maria Kjeldaas Johannessen (NKK), Torill 

Moseng (DNV) og Odd Harald Eidsmo Barder (advokat). Konferansen ble avsluttet med 

paneldebatt. Temaet skapte stort engasjement. I tillegg til 140 deltakere i salen, var det 

https://www.radetfordyreetikk.no/dyreetikkonferansen-2019-menneskets-mest-avlede-venn/
https://www.radetfordyreetikk.no/dyreetikkonferansen-2019-menneskets-mest-avlede-venn/
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nærmere 100 personer som fulgte overføringen på nett. I ettertid har opptaket blitt sett 

over 2100 ganger. Se opptak fra Dyreetikkonferansen 2019 her. NRK omtalte også 

konferansen. Saken kan du lese her. 

 

Uttalelser, brev, kronikker og annet 

- RDEs sekretær skrev basert på tidligere uttalelser et høringssvar til LMDs forslag til 

lov om forbud mot hold av pelsdyr i februar: 

https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-forslag-til-lov-om-forbud-mot-

hold-av-pelsdyr/  

- RDEs sekretær skrev også i juni et høringssvar basert på tidligere uttalelser, denne 

gangen om dyrevelferd i grunnskolepensum. I Utdanningsdirektoratets første 

utkast til nytt pensum, var dyrevelferd foreslått fjernet. I revidert utkast var 

dyrevelferd foreslått tatt inn igjen i naturfag. RDE støttet det reviderte utkastet, og 

foreslo å inkludere dyrevelferd også i faget mat og helse.  

- RDE skrev i oktober et høringssvar til Miljødirektoratets forslag til ny viltforskrift: 

https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-forslag-til-ny-viltforskrift/.      

I forbindelse med høringen, stilte RDE-medlem Morten Tønnessen til debatt på 

Dagsnytt 18. Opptaket kan du høre her. 

- RDE sendte i desember et 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.: 

https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-etikkutvalget-

for-statens-pensjonsfond-utland/  

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

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

året.  

 

Deltakelse på møter og konferanser, faglige innlegg og liknende  

- RDEs sekretær ble i mars intervjuet av Dyrebeskyttelsen Norge. Intervjuet ble 

trykket i deres medlemsblad Dyrenes forsvarer 1/2019 som kan bestilles som pdf 

her: https://dnnt.no/dyrenes-forsvarer-tilgjengelig-som-pdf/  

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

offentlig oppnevnte rådsorganer for dyrevelferd/dyreetikk, i Uppsala i juni. Tema 

for årets møte var positiv velferd, bedøvings- og avlivingsmetoder, samt avl, 

teknologi og genetikk. RDEs sekretær holdt innlegg om fiskers kognitive evner på 

møtet. 

- RDEs sekretær holdt i september foredrag for NMBU-studenter i kurset HFX219 

Forsøksdyrlære. Tittelen på foredraget var «Etikk og forsøksdyr». 

 

https://www.youtube.com/watch?v=IazN8OeAdqc&feature=emb_title
https://www.nrk.no/trondelag/advokat_-_-utvilsomt-mye-avl-som-strider-mot-dyrevelferdsloven-1.14787669?fbclid=IwAR34SVYGSd776ctPz5QBGTSgqBkuVpe0TNtLZ9555JD4ox5oJK4HtnFTwuU
https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-forslag-til-lov-om-forbud-mot-hold-av-pelsdyr/
https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-forslag-til-lov-om-forbud-mot-hold-av-pelsdyr/
https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-forslag-til-ny-viltforskrift/
https://radio.nrk.no/serie/dagsnytt-atten/NMAG03020019/08-10-2019
https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-etikkutvalget-for-statens-pensjonsfond-utland/
https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-etikkutvalget-for-statens-pensjonsfond-utland/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://dnnt.no/dyrenes-forsvarer-tilgjengelig-som-pdf/
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- Morten Tønnessen holdt på invitasjon to innlegg under konferansen "Fremtidens 

dyreparker", arrangert av Svenska Djurparksföreningen i Bjørneparken (Flå) i 

september: «Dyreparker i fremtiden – om å møte samfunnets holdninger og 

forventninger»; «Gjestemøter». 

- Morten Tønnessen ble intervjuet i NRK P2s Verdibørsen i oktober, tema 

fiskevelferd og språk (med Kristine Gismervik, Veterinærinstituttet). Opptaket kan 

høres her: https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRD05015019/02-10-2019  

- RDEs sekretær holdt i oktober foredrag for Dyrebeskyttelsen Norge under deres 

160-årsfeiring. Tittelen på foredraget var «Velferdsutfordringer i Norge i dag.» 

Sekretæren representerte også RDE under festmiddagen senere på kvelden. 

- Sekretær og leder holdt foredraget «Rådet for dyreetikk. Hvem, hva, hvor?» på 

Mattilsynets fagsamling i region Øst på Hunderfossen i Oktober. Her oppfordret vi 

Mattilsynet sterkt til å henvende seg til oss dersom det skulle dukke opp aktuelle 

saker. 

- I desember holdt sekretæren igjen foredraget «Rådet for dyreetikk. Hvem, hva, 

hvor?», denne gangen for Dyrevernnemdene og Mattilsynet på Romerike.  

 

Henvendelser 

- Det har vært flere 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 

https://radio.nrk.no/serie/verdiboersen/MKRD05015019/02-10-2019
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Regnskap for 2019 

 

Driftskostnader             NOK 

Medlemsmøter, ekskursjon og konferanser           66 138,00                                             

Honorar, medl. inkl. arb. avg.                                    58 157, 00* 

Dyreetikkonferansen 2019                                         49 215,00 

Promotering av RDE/barneboka                                38 245,00 

Div. utgifter                                                                      7 125,00 

Sum            218 880,00 

 

Lønnsmidler 
 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter 618 000,00 

Hjelp til oppdatering av 

hjemmesider, Facebook osv. 
32 000,00 

Sum  650 000,00 

 

 
 

Totalt 868 880,00 

 
 
* Statlig ansatte medlemmer som kan definere RDE-aktivitet som en naturlig del av sine 

arbeidsoppgaver, mottar ikke honorar. Øvrige medlemmer honoreres etter satsene i Statens 

personalhåndbok 2019. 


