
 

 

Rådet for dyreetikk 
Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær)  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
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Tlf.: 917 02 970/ 23 21 63 77 Faks: 23 21 63 01  
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 _________________________________________________________________  

 

Referat fra møte i Rådet for dyreetikk 

Mandag 4. mai 2020, kl.10.00-14.00 via Zoom 

Tilstede 

 

Knut Bøe 

Randi Moe (til kl. 11.15) 

Torbjørn Norland 

Birte Usland 

Morten Tønnessen 

Eirin Silvik 

Lise Madsen 

Chris Noble 

Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær) 

 

Andreas Føllesdal (borte deler av møtet) 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men to saker ble fremmet. Det første var ønske om gjennomgang av             

prosedyre for behandling av eksterne henvendelser. Denne saken ble diskutert under           

Eventuelt. Det andre var en kommentar om at det ikke var sendt ut noe utkast til                

uttalelse om uetisk hundeavl i forkant av møtet. Grunnet vanskelige arbeidsforhold           

under perioden med stengte skoler og barnehager, er uttalelsen om hundeavl           

forsinket.  

 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer. 

Rådet for dyreetikk Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet
1 

mailto:Kristian.Ellingsen@vetinst.no
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/


 

 

Rådet for dyreetikk Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet
2 



3. Orientering fra sekretær 

 

Rådet for dyreetikk har fått et driftsbudsjett på 316 000 kr. for 2020. Dette er en               

økning på 16 000 kr. fra 2019.  

 

Det ble kort redegjort for levert årsrapport og hyggelige tilbakemeldinger fra           

Mattilsynet.  

 

Elin Reitehaug, vår faste hjemmeside- og Facebook-konsulent, har sluttet på          

Veterinærinstituttet. Hun har imidlertid påtatt seg å fortsette jobben for RDE som            

privat konsulent. Kontrakten kan sies opp med én måneds varsel. 

 

RDE har blitt informert om flere henvendelser sendt fra Dyrebeskyttelsen Norge til            

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Mattilsynet, NMBU og       

Veterinærforeningen. Henvendelsene har omhandlet:  

● Oppfordring til å skrive et nytt oppdragsbrev for utarbeidelse av forskrift om            

avl.  

● Advarsel mot bruk av helsescreening og avlsarbeid som ikke bedrer          

hunderasens helse og velferd. 

● Brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie om at nytt diagnoseregister kan            

utgjøre en trussel mot sårbare dyrearter, dyrevelferd, dyrehelse,        

menneskehelse, samt legge til rette for nye pandemier ved at          

ikke-vitenskapelige medisiner og diagnoser basert på dyr og dyreprodukter i          

tradisjonell kinesisk medisin inkluderes.  

 

Grunnet usikkerhet knyttet til reising og arrangementer som følge av Covid-19, ble            

det bestemt å utsette høstens rein-ekskursjon og -konferansen til 2021.  

 

Det var allikevel ønske om å avholde en digital dyreetikkonferanse. Felles           

helseutfordringer for mennesker og dyr, One Health og One Welfare ble fremmet            

som mulige temaer. Kanskje kan det også være aktuelt å trekke inn noe fra EUs nye                

dyrehelseforordning. Det ble satt ned en arrangementskomite bestående av Knut,          

Morten, Birte og Kristian. Konferansen vil tentativ avholdes ved Veterinærinstituttet          

24. september uten publikum i salen. Kristian innkaller til videomøte for videre            

planlegging.  

 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Knut, Morten, Birte 

 

Som erstatning for rein-ekskursjonen, ble det fremmet forslag om å se på landbaserte 

oppdrettsanlegg for laks. Chris informerte om at Nofima har et pågående prosjekt om 
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produksjon av post-smolt på land og vil undersøke om aktuelle steder vi kan besøke. 

Ekskursjonen vil fortrinnsvis arrangeres i uke 47/48. Arrangementskomiteen består 

av Kristian, Chris, Eirin og Marit. Kristian kaller inn til videomøte for videre 

planlegging. 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Chris, Eirin og Marit  

 

3. Foredrag om norsk kalkunproduksjon 

 

Guro Vasdal fra Animalia holdt innlegg om kalkun, kalkunnæringen, velferdsbehov,          

velferdsprogram og forskningsprosjekter. Foredraget sendes til medlemmene som        

eget vedlegg. For dem som ønsker mer informasjon, ga Vitenskapskomiteen for           

mattrygghet (VKM) ut rapporten «Vurdering av risiko for dyrevelferden i          

konvensjonell produksjon av kalkun» i 2016. Rapporten finner du her:          

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/vurderingavrisikofordyrevelferdenikonvens

jonellproduksjonavkalkun.4.773639b215c8657f2a497331.html 

 

RDE har foreløpig ingen kontrete planer for uttalelse om kalkunproduksjon,          

hovedsakelig grunnet næringens begrensede omfang.  

 

 

4. Diskusjon om nytt mandat  

 

Det tidligere sirkulerte utkastet til nytt mandag ble gjennomgått og diskutert. Et            

oppdatert utkast vil bli sendt ut til medlemmene før det oversendes departementet.  

 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian  

 

 

5. Uttalelse om etisk hundeavl – utkast så langt 

 

Som beskrevet over, er dette arbeidet forsinket. Målet er å ha et utkast til diskusjon               

klart til møtet 23. september.  

 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian  
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6. Foredrag om bruk av rensefisk og om Mattilsynets tilsynskampanje «Velferd          

hos rensefisk» med etterfølgende diskusjon (kl. 13.00). 

 

Inger Fyllingen fra Mattilsynet holdt foredrag og svarte på spørsmål om rensefisk og             

Mattilsynets tilsynskampanje.  

 

Det ble bestemt at RDE skal skrive en uttalelse om bruk av rensefisk. Aktuelle              

vinklinger/diskusjonspunkter: 

● Vurdering av dagens praksis og bruk under optimale forhold. Er det mulig å             

bruke rensefisk på en velferdsmessig god måte? Er det riktig å jobbe mot             

optimale forhold eller bør vi anbefale å avvikle bruken? 

● Hva er best practice for rensefisk? Hva er alternativene? 

● Hva slags informasjon er det viktig å få grep på for å få til realistiske               

forbedringer? 

● Hva er en fornuftig målsetting? 

● Vi må bidra til at kunnskap skaffes for å få tatt riktig avgjørelser. 

 

Kristian kommer med forslag for hvordan vi skal jobbe videre med denne saken på              

møtet i september. 

 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian  

 

 

7. Eventuelt 

 

Prosedyre for behandling av eksterne henvendelser: 

● Mottaker (som regel sekretær) kladder et svarforslag og sender til          

medlemmene med én ukes frist. 

● Sekretæren oppdaterer svaret etter innspill fra medlemmene og sender ut på           

nytt, denne gangen med tre dagers frist.  

● Hvis noen av medlemmene trenger mer tid til å utarbeide sine kommentarer,            

melder de ifra til sekretæren som ved behov ber om utsettelse til å levere              

svaret.  
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