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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2020
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
Varamedlem: Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo
(fungerende hovedmedlem siden november 2019)
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 2020 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.
RDE fikk for 2020 tildelt kr. 318 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet.

Arbeidet i Rådet i 2020
I 2020 har RDE avholdt fire møter. Ett av disse var et ordinært medlemsmøte holdt ved
Veterinærinstituttet i Oslo, de øvrige tre møtene ble hold på Zoom. Det ble ingen
ekskursjon i 2020 grunnet reiserestriksjoner.
24. september arrangerte RDE årets dyreetikk-konferanse med tittelen «Velferd i
isolasjonens tid. Isolasjon som løsning på helseutfordringer for mennesker og dyr?». For
første gang ble konferansen arrangert digitalt. Under det to timer lange arrangementet,
fikk vi fem strålende foredrag om antibiotika, én helse og hold av produksjonsdyr. Under
innleggene hadde tilhørerne mulighet til å skrive inn spørsmål til foredragsholderne.
Spørsmålene ble samlet av ordstyrer Aslak Bonde som ledet en kort diskusjonsrunde mot
slutten av konferansen. Temaet skapte stort engasjement og nærmere 200 personer
fulgte overføringen på nett. Opptak og presentasjoner fra konferansen finner du her.
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Uttalelser, brev, kronikker og annet
-

-

-

I desember publiserte RDE uttalelsen «Er det mulig å bruke rensefisk på en etisk og
velferdsmessig forsvarlig måte i norske oppdrettsanlegg?» som et bidrag til den
pågående debatten rundt bruk av rensefisk. Uttalelsen finner du her.
I forbindelse med Dyreetikk-konferansen, skrev RDE kronikken «Velferd i
isolasjonens tid». Kronikken ble trykket i VGs papirutgave 24. september og er
tilgjengelig på nett.
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
-

Morten Tønnessen deltok i juni på innspillsmøte holdt av LMD og KMD om endring
av Viltloven hvor han hadde 5 min. til innspill
Morten Tønnessen leverte i samme forbindelse også skriftlig innspill på vegne av
RDE
RDEs leder og sekretær deltok i juni på det årlige møtet i EuroFAWC, en
paraplyorganisasjon for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for
dyrevelferd/dyreetikk. Møtet skulle egentlig være et lunsj-til-lunsj-møte i Berlin,
men måtte endres til et tre-timers Zoom-møte. I tillegg til å oppdatere hverandre
om pågående arbeid og aktuelle dyrevelferds- og etikkproblemstillinger i de ulike
landene, ble dyrevelferd under pandemien diskutert.

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
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Regnskap for 2020

Driftskostnader

NOK

Medlemsmøter, ekskursjon og konferanser
Honorar, medl. inkl. arb. avg.

22 100,00
113 104,00*

Dyreetikkonferansen 2020

10 633,00

Hjelp til nettsider, webhosting, osv.

22 249,00

Div. utgifter

2 872,00

Sum driftskostnader

170 958,00

Sekretariat, lønn inkl. avgifter

602 664,00

Totalt

773 622,00

* 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 2020.

Kommentar til regnskapet
Reiserestriksjoner, digitale møter og digital dyreetikk-konferanse har gjort at Rådet for
dyreetikk har hatt noe lavere aktivitet og produksjon i 2020 sammenliknet med tidligere
år. Naturlig nok har vi også brukt mindre driftsmidler enn tidligere. Vi har imidlertid mye
planlagt for 2021 og håper og tror at aktivitet og produksjon vil returnere til det normale
i løpet av året.
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