Referat møte 26. november 2020 kl. 10.00-14.00 på Zoom
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Forfall



1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten
Godkjent, men tre saker ble spilt inn.
a) Ønske om en kort oppsummering av dyreetikk-konferansen (se pkt. 9).
b) Diskusjon om RDE skal avgi høringssvar til Mattilsynets høring om inngrep
og avlivning av dyr (se pkt. 4)
c) Ønske fra NOAH om hasteuttalelse fra RDE om avlivning av mink (se pkt. 9)
Det ble også vedtatt å flytte diskusjonen om rensefiskuttalelsen til starten av møtet
ettersom Morten ikke kunne delta etter lunsj.

2. Godkjenning av referat fra forrige møte
Godkjent uten kommentarer.

3. Rensefisk
Utkast til rensefiskuttalelsen har sirkulert på mail og mange har kommet med innspill.
Kristian begynte med å legge fram sine kommentarer/innspill til det siste utkastet.
Disse omhandlet blant annet et ønske om en større, prinsipiell diskusjon rundt bruk av
én art for å opprettholde en annen, spørsmål om hva vi skal bruke som grunnlag for
uttalelsen (indikasjoner og praktisk erfaring vs vitenskapelige forsøk), samt om det er
riktig å kritisere enkelte oppdrettere for manglende interesse/kompetanse og dårlige
holdninger. Guri, Morten og Eirin kom også med innspill. Det ble bestemt at Kristian
skrivet et oppdatert utkast med mål om å oppnå en uttalelse som alle kan stille seg
bak. Det bør innledningsvis redegjøres for at hensynene og ståstedene er sprikende.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Andreas, Eirin, alle
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4. Høring om inngrep og avlivning av dyr
Mattilsynet foreslår ny forskrift som skal regulere inngrep på og avliving av hunder,
katter, ildere, kaniner og smågnagere. Reglene gjelder hvilke inngrep og
avlivingsmetoder som er tillatt, hvordan inngrepene og avlivingen skal utføres, og
hvem som kan gjøre det.
Morten tok til orde for at vi skulle skrive et høringssvar der vi problematiserer
premisset om at kjæledyr kan avlives uten nærmere begrunnelse. Imidlertid er både
avliving uten begrunnelse og med ulike metoder tillatt for produksjonsdyr. Drøfting
av mulige årsaker til denne forskjellen bør inkluderes i høringssvaret. Guri mente
også det burde inkluderes en paragraf med legitime grunner for avliving (sykdom, …).
Eirin mente veterinær el burde kunne gi opplæring/tillatelse til privatpersoner som
skal avlive for sikre at dette utføres på korrekt måte.
Det ble besluttet å skrive et høringssvar om avliving av kjæledyr hvor det trekkes
paralleller til produksjonsdyr. Utkastet vil bli sirkulert på mail og diskutert på første
møte 2021. Frist for høringssvar er 26. februar.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian

5. Orientering fra sekretær
Høring av endringer i viltloven – ønsker RDE å skrive høringssvar?
Mattilsynet har forslag til endringer i viltloven ute på høring. Endringene foreslås for å
effektivisere jakt på villsvin som er skumrings- og nattaktive og kun beveger seg i åpent
terreng kun når det er mørkt. Mer konkret innebærer forslaget at synlig bevegelig lys
(lommelykt) og nattoptikk kan benyttes ved ordinær jakt på villsvin med visse
begrensninger. Forslaget vil bidra til at regjeringens målsetting om færrest mulig
villsvin spredt over et minst mulig område følges opp.
Det ble besluttet at RDE ikke sender høringssvar på forslaget.
NOAH – forespørsel om uttalelse om dyreparker
I et brev fra Siri Martinsen ber NOAH RDE komme med en uttalelse om dyreparker.
Det ble vedtatt at RDE skriver uttalelsen som NOAH etterspør. Utkast skrives og
sirkuleres på mail.
Ansvarlig for oppfølgning: Guri
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Katter og FIV (se vedlegg)
RDE bes i en henvendelse fra en ansatt i Mattilsynet om å skrive en uttalelse om katter
og FIV (Felint immunsviktvirus).
Det ble vedtatt å inkludere FIV som en egen del i den planlagte uttalelsen om hjemløse
katter i 2021.
Barnebøkene våre har blitt 10 år gamle – hva gjør vi?
Verdt å vite – om dyras liv ble trykket i 2011. Mange bøker er delt ut og solgt, men det
er fremdeles 35 kasser á 20 bøker (= 700 bøker) på lager. Kristian har lest igjennom
boka og bortsett fra en setning om norsk forbud mot reptiler (opphevet i 2017) er boka
ikke utdatert.
Det ble vedtatt å foreta en ny runde med promotering i et forsøk på å få solgt flere
eksemplarer av boka. Hvis dette ikke gir gode resultater, vil vi i 2021 finne en rettferdig
måte å dele ut bøkene på gratis (fortrinnsvis rettet mot skoler/skolebibliotek).
Når nytt pensum i grunnskolen er etablert, vil vi oppdatere nettsidene
(www.dyrasliv.org) i håp om at de kan utgjøre en ressurs for undervisningen.
Innleid hjelp til å skrive uttalelse(r) – status
Christina Manzetti (veterinær og førsteinspektør i Mattilsynet) har sagt seg villig til å
hjelpe RDE med å skrive en uttalelse mot honorering. Habilitet og ansettelsesforhold
har blitt vurdert og godkjent av Veterinærinstituttet, samme vurdering pågår nå i
Mattilsynet. Dersom forholdet godkjennes, vil Christina begynne å arbeide med
uttalelsen med den foreløpige tittelen «Ville dyr som skadedyr» i januar. Målet er å ha
et utkast klart til diskusjon på møtet i februar.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian
Møtedatoer 2021
 18. februar
 20. mai
 16. september
I tillegg møtene angitt over, tar vi i november sikte på å avholde en kombinert
ekskursjon, dyreetikk-konferanse og medlemsmøte i Troms og Finnmark. Dato og
detaljer vil bli diskutert på kommende møter.
Tiden vil vise om møtene i 2021 blir fysiske, digitale eller hybridmøter.
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6. Foredrag om jakt og jaktetikk (kl. 11.00-12.00)
Torstein Storaas, pensjonert professor fra Høgskolen i Innlandet holdt et glimrende
foredrag om jakt og jaktetikk med både vitenskapelige, historiske og personlige
betraktninger. Han sammenliknet også jakt- og landbruksetikk. Elementer fra
foredraget var sentrale i den kommende uttalelsen om usett av fugl for trening av
jakthund.

7. Felles seminar med Norecopa
På RDEs møte i september ble det fremmet forslag om å arrangere et felles seminar
med Norecopa. Norecopa har drøftet dette i sitt styre, og de er positive til ideen. Fra
RDEs side, er det ønskelig at tittelen for seminaret er «Etiske dilemmaer ved bruk av
forsøksdyr». Mulige foredrag kunne omhandle fisk og lab-dyr, samt et foredrag om
spesiesisme, dyrs roller og hvorfor det greit at vi bruker noen arter til forsøksdyr og
ikke andre. Planlegging av seminaret vil fortsette dersom Norecopa er enige i tittelen.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian

8. Import av sæd fra belgisk blå
Birte hadde fått vondt i armene og skriveforbud av legen. Hun utarbeider et utkast til
en kort vurdering til neste møte.
Ansvarlig for oppfølgning: Birte

9. Eventuelt
Ønske om hasteuttalelse om avliving av mink fra NOAH
Veterinærinstituttet har etablert overvåking av norske mink og –bønder. Dersom
covid blir påvist, vil saken bli håndtert av Mattilsynet i samråd med
Veterinærinstituttet og folkehelsemyndighetene. RDE mente derfor at det ikke var
nødvendig å skrive en hasteuttalelse om å legge ned minkoppdrett grunnet fare for
covid-smitte.
Dyreetikk-konferansen 2020
Informasjon om konferansen finner du her:
https://www.radetfordyreetikk.no/dyreetikkonferansen-2020-holdes-digitalt-24september/
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Etikk og hundeavl
Arbeidet med uttalelsen om etikk og hundeavl vil fortsette så fort oppdraget fra
Mattilsynet mottas. Deres arbeid med å utarbeide utkast til forskrift til §25 i
Dyrevelferdsloven er imidlertid forsinket.
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