
 

 

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 

Mandag 10. februar 2020, kl.10.00-15.30 

Tilstede 

Knut Bøe 

Randi Moe 

Torbjørn Norland 

Birte Usland,  

Morten Tønnessen 

Guri Larsen 

Eirin Silvik 

Lise Madsen 

Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær) 

 

 

Forfall 

Andreas Føllesdal 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent. For å utnytte møtetiden mest mulig effektivt, ble det bemerket at alle             

møtedeltakerne forbereder og leser seg opp på angitte aktuelle saker før hvert møte.             

Sekretæren hadde også inviterte Ingebjørg Helena Nymo (Veterinærinstiuttet        

Tromsø) til møtet. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Ekskursjon 2020 - reindrift 
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I forbindelse med ekskursjonen i høst, var Ingebjørg Helena Nymo 

(Veterinærinstituttet Tromsø) invitert på møtet for å fortelle om reindrift og for å 

hjelpe oss med å planlegge ekskursjonen. Nymos foredrag finner du her: 

 

Det ble besluttet at ekskursjonen går til Tromsø 23.-26. november (uke 48) i år.  

Sekretæren jobber videre med hjelp fra Nymo med å planlegge ekskursjonen. I tillegg 

til å se på dyr (mest sannsynlig i hegn/gjerde), er det ønske om å høre mer om 

utfordringer i reindriften, forholdet mellom dyr og mennesker, syn på rovdyr, syn på 

dyr og dyrevelferd, beitetap og historisk utvikling av reinkulturen.  

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

4. Orientering fra sekretær 

Alle RDE-medlemmer som mottar honorar, oppfordres til å sjekke at pengene           

kommer på konto etter hvert møte. Enkelte ganger skjer det feil og det er ikke mulig                

for sekretæren å finne ut av for den enkelte.  

  

Leder og sekretær hadde møte med representanter fra Mattilsynet 30. januar om            

RDE hvor to viktige momenter ble diskutert. Det første var RDEs etiske tyngde. Det              

ble sagt at RDE ble opprettet på et tidspunkt hvor institusjoner som            

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), NMBU, Veterinærinstituttet og       

Havforskningsinstituttet enten ikke var opprettet eller ikke hadde den rollen som           

kunnskapsleverandører de har i dag. Det ble poengtert at RDEs nisje er fagetikken og              

at en del av de tidligere uttalelsene var litt for praktiske og hadde for lite fokus på                 

etiske vurderinger. Videre ble det sagt at det er de etiske           

betraktningene/argumentene og konsekvensene av disse er viktige, ikke        

konklusjonen til slutt. Samtidig ønsker Mattilsynet å bruke oss mer aktivt i en             

komplimenterende rolle til VKM og hovedkontoret vil gjerne være med å styre og             

prioritere bestillinger som kommer fra Mattilsynet, samtidig som de poengterte at           

RDE er uavhengig og står fritt til å velge saker selv. Bjørn Groven er vår kontaktperson                

i Mattilsynet. 

 

Det andre momentet som ble diskutert var RDEs mandat, som Mattilsynet mente var             

utdatert. Det ble sagt at mandatet i større grad burde forankres i dyrevelferdsloven             

og bygges på respekt for dyr, dyrs egenverdi og at dyr skal beskyttes fra unødige               

påkjenninger og belastninger. Det ble også stilt spørsmål ved nødvendigheten av å            

trekke frem «bioteknologiske prinsipper» og fremmet ønske om å omformulere pkt.           

1 og 3. Sekretæren lager forslag til nytt mandat som sirkuleres på mail. Knadd utkast               

til mandat diskuteres på neste møte før det oversendes LMD. 
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Ansvarlig for oppfølgning: KE 

Etter Dyreetikkonferansen 2019s formidable suksess, ble tema for årets konferansen          

diskutert. Flere gode forslag ble nevn: 

- Kvalitet vs kvantitet i husdyrproduksjonen 

- Fordeler og utfordringer ved store vs små produksjonsenheter 

- Ansvarsfordeling mellom myndigheter, produsenter og butikkjeder 

- Konsekvensene for dyreholdet dersom folk begynner å spise mindre         

kjøtt/Hvilken retning holder dyreholdet vårt på å ta? 

- Hva spiser dyra våre? 

- Hvordan vil kommende klimaendringer påvirke produksjonsdyrene våre       

(beite, fôr, areal, forhold for fisk, osv.)? 

- Hobbydyr – har de det egentlig bra? 

 

Det var imidlertid forslaget om å arrangere konferansen i Tromsø i forbindelse med             

ekskursjonen (fortrinnsvis 26. november) som fikk størst oppslutning. Mulige temaer          

for konferansen kan være konsekvenser av klimaendringer, bruk at ny teknologi for å             

sikre reinens helse og velferd, samt rovdyr. Aktuelle        

medarrangører/foredragsholdere er UiT, NINA, SNO, NIBIO, Mattilsynet,       

Veterinærinstituttet, Rovdata og representanter fra reinnæringa.      

Arrangementskomiteen (KB, MT og KE) jobber videre med konsept og          

samarbeidspartnere. 

Ansvarlig for oppfølgning: KE, MT, KB 

 

5. Faglig foredrag om hold flyvefjørklipping av burfugl  

Kari Lutro, veterinær ved Klinikken for fugler og eksotiske dyr, holdt foredrag om             

fjørklipping av burfugl. Kari ønsker en uttalelse på temaet som hun kan bruke i              

nasjonal og internasjonal sammenheng.  

 

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

Det er allerede bestemt at RDE skal skrive en uttalelse om hundeavl og etikk etter               

bestilling fra Mattilsynet. Bestillingen ble også diskutert i møtet med Mattilsynet 30.            

januar og vil komme etter hvert. Sekretæren begynner å gjøre litteratursøk og            

forberede saken uavhengig av bestillingen. 

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

 

Følgende andre saker ble foreslått og diskutert (hvem som har spilt inn forslaget er              

angitt i parentes): 

- Rensefisk (Dyrevernalliansen og Salmon Group). Rensefisk brukes for å spise          

lakselus av oppdrettslaksen. Hver dag dør 150 000 rensefisk. Er det etisk           

forsvarlig å forbruke en art for å opprettholde en annen? Mattilsynet hadde            

en rensefiskkampanje i 2018. Rapporten fra denne kampanjen er forsinket,          

men er planlagt publisert i disse dager. 
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- Rutinemessig fjørklipping av burfugl (Kari Lutro). Er det etisk forsvarlig å frata            

fugler muligheten til å fly ved å klippe av dem flyvefjørene. Inngrepet            

medfører også økt risiko for skader og betennelser på fuglen. Medlemmene           

ønsket mer informasjon om prosedyren for å kunne vurdere om dette er noe             

å jobbe videre med. 

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

 

- Velferd hos kalkun (Dyrevernalliansen). Dyrevernalliansen skriver at «[n]orsk        

konvensjonell kalkunproduksjon er basert på å importere nebbtrimmede        

foreldredyr fra Storbritannia. […] Men det største problemet er jo at den            

hurtigvoksende kalkunhybriden er i strid med dyrevelferdsloven §25, siden         

den er genetisk disponert for helselidelser, og har redusert mulighet for           

naturlig atferd.» Guro Vasdal fra Animalia inviteres til neste RDE-møte for å            

snakke om norsk kalkunproduksjon.  

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

 

- Ansvar for hjemløse katter (GL). Det poengteres at kastrering og behandling           

av hjemløse katter ofte overlates til frivillige og dyrevernsorganisasjoner. Bør          

det offentlige ta et større ansvar? 

 

- Import av sæd fra belgisk blå (TN/BU). Ønsker vi at storfenæringen           

importerer sæd fra belgisk blå for inseminering i andre storferaser? BU mente            

det ikke burde være mye jobbe å uttale seg om dette og jobber videre med               

temaet. 

Ansvarlig for oppfølgning: BU 

 

- Fiskevandring forbi vannkraftverk (Mattilsynet). Er det etisk forsvarlig å sette          

ut kultiveringsfisk oppstrøms kraftverk når utforming/drift av kraftverket er         

slik at sannsynligheten for skade/død i forbindelse med fiskens utvandring, er           

stor? Er det etisk forsvarlig å frakte gytefisk av Vænerenlaks med tankbil            

30-40 mil forbi de elleve kraftverkene, la den gyte i Trysilelva og deretter             

fange utgytt fisk og senere laksesmolten og transportere disse landeveien          

tilbake til Væneren? Medlemmene ønsker mer informasjon om        

kultiveringsprosjektet for å kunne vurdere om dette er noe å jobbe videre            

med.  

Ansvarlig for oppfølgning: KE 

 

- Utsetting av fasan og rapphøns for trening av fuglehund (Mattilsynet). Er det            

etisk forsvarlig å sette ut fugler som ikke selv kan finne mat i naturen?              

Forslaget ble trukket etter ønske fra Mattilsynets hovedkontor ettersom de          

jobber med en forskrift på temaet.  
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- Oppdrett av foreldredyr til slaktekylling (Mattilsynet). Foreldredyrene har        

omtrent samme vekstgener som kyllingene og må gå på begrenset fôring.           

Ofte kan de gå lange perioder uten fôr og i perioder fôres de én gang i døgnet.                 

Hvor ofte og lenge bør dyr generelt og fjørfe spesielt ha tilgang til fôr?              

Forslaget ble trukket etter ønske fra Mattilsynets hovedkontor ettersom de          

jobber med en forskrift på temaet. 

 

- Kattehold (Mattilsynet). Hvor mange katter er det forsvarlig å ha sammen i            

rom/hus? Er det etisk forsvarlig å ta katter ut av hjem for å f.eks. sterilisere               

dem, for så å sende dem tilbake når de må reetablere rang? 

 

I tillegg til den pågående prosessen rundt uttalelse om hundeavl, ønsket           
medlemmene å prioritere en uttalelse om rensefisk. En av forfatterne av Mattilsynets            
rapport om rensefisk inviteres på neste møte for å belyse temaet og svare på              
spørsmål.  

Ansvarlig for oppfølgning: KE  

 
Ny diskusjon rundt aktuelle temaer vil bli foretatt når de pågående uttalelsene er             

avsluttet. 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker ble meldt.  
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