Referat møte 20. mai 2021 kl. 10.00-14.00 på Zoom
Tilstede
 Knut
 Eirin
 Andreas
 Lise





Morten
Torbjørn
Kristian

Forfall
 Randi
 Ruth

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten
Godkjent, men tre endringer til sakslisten ble spilt inn:




Trygve Poppe deltar ikke med på møtet – presentasjonsrunden utsettes til neste
møte
Pkt. 7 om belgisk blå utsettes til neste møte
Pkt. 8 om dyreparker utsettes til neste møte

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

3. Orientering fra sekretær
Budsjett
Grunnet pandemien hadde RDE omkring 150 000 kr. igjen av driftsbudsjettet fra
2020. Sekretær og leder laget et 2021-budsjett som ble oversendt Mattilsynet.
Bevilgningen av årets driftsmidler ble justert i henhold til budsjettet og lyder på totalt
(193 000 + 150 000 =) 343 000 kr for 2021.
Barneboka
Vi har nå en annonse på for barneboka ute på www.utdanningsnytt.no. Til høsten vil
vi også kjøre en annonsekampanje på Facebook. På møtet i september må vi
diskutere hva som skal skje med den resterende bokbeholdningen.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian
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Velkommen til nytt varamedlem – Trygve Poppe
Trygve Poppe tok fra 1. mai over som vararepresentant for dyrevernsorganisasjonene
etter at Guri Larsen ønsket å trekke seg. Poppe er kjent for sitt arbeid for fisk og
fiskevelferd og har skrevet flere bøker om fiskehelse. Han har vært professor ved
Norges veterinærhøgskole og avsluttet sin karriere som ekspertrådgiver hos Pharmaq
Analytiq (2016-21). Poppe har nylig blitt pensjonist.
Sekretær har på vegne av RDE sendt blomster og takket Guri for sin mangeårige
innsats for dyrene. Guri kommer til å fortsette arbeidet med uttalelsen om
dyreparker sammen med Morten og vil delta på møtet i september.
Status for oppnevning av nytt fagetisk medlem
LMD har – etter diskusjon med RDEs sekretær – utsatt oppnevningen av nytt fagetisk
grunnet høyt arbeidspress og sykdom.
Henvendelser
RDE har mottatt to henvendelser siden forrige møte. En omhandlet Nofence og en
om forsikring av hund for ikke-kredittverdige personer. Begge henvendelsene ble
gjennomgått. Diskusjon om hvorvidt vi skal skrive uttalelser basert på disse
henvendelsene ble diskutert under Pkt. 5 – Hva skal vi jobbe med?
Oppfølgning av tidligere henvendelser
RDE har mottatt svar fra Mattilsynet hvor de beskriver hvorfor de mener
problemstillinger forbundet med dyreofring er tilstrekkelig hjemlet i
dyrevelferdsloven. De mener derfor det ikke er behov for en uttalelse fra RDE om
temaet. Mattilsynet ønsker imidlertid en etisk vurdering omkring rituell bruk av dyr
med utgangspunkt i lovens formål om respekt for dyr og prinsippet i § 3 om dyrs
egenverdi. Dette ble diskutert under Pkt. 5 – Hva skal vi jobbe med?
RDE er foreløpig bedt om å avvente saken om kullstørrelse gris.
Weminar med Norecopa - status
Webinaret om forsøksdyr og etikk går av stabelen onsdag 26. mai 2021 kl. 12.30. Mer
informasjon finner du her: https://norecopa.no/no/moter/fellesseminar-omforsoksdyr-og-etikk
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Ekskursjon og Dyreetikk-konferansen 2021
Det ble diskutert om ekskursjonen til Troms og Finnmark for å se på reindrift +
dyreetikk-konferansen 2021 om et assosiert tema kan gjennomføres i 2021 eller om
vi bør vente til neste år. Fordeler med å gjennomføre dette til høsten er at vi har godt
med driftsmidler, og at det bør være lett å få tak i hotell og konferanselokaler. Det
ble besluttet at sekretær undersøker muligheten for å få gjennomført opplegget i
2021.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian

4. Faglig innlegg om Nofence - stipendiat Silje Eftang, NMBU

Innlegget finner du her:

Presentasjon av
virtuelle gjerder, Eftang.pdf

5. Hva jobber vi med nå og hva skal vi jobbe med fremover?
Poppe hadde på forhånd sagt seg villig til å begynne arbeidet med en uttalelse om
avlusing av oppdrettsfisk. RDE ønsker primært en uttalelse om avlusning, altså ikke
kun om termisk som er mye diskutert om dagen.
I tillegg bestemte RDE følgende mål for 2021:
o 2 uttalelser (flyvefjørklipping og dyreparker)
o 1 kort vurdering (disruptive gener hos storfe)
o 2 konferanser (forsøksdyr med Norecopa og dyreetikk-konferansen)
o Aktuelle høringer, etc.
RDE vil også fortsette arbeidet med en uttalelse om utsett av fasan og rapphøns
(ansvarlig: Kristian), samt ville dyr som skadedyr (Ansvarlig: Morten og Knut). Målet
er å ha utkast klare til møtet i november.
Precision livestock farming (PLF), sensorteknologi og bruk av annen teknologi (f.eks.
Nofence) for tettere overvåkning og kontroll av husdyr, er et mulig tema for en
dyreetikk-konferanse.
RDE har flere aktuelle temaer for uttalelser klare ved behov, men ønsker ikke å
prioritere disse før det pågående arbeidet er avsluttet.
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6. Uttalelse om klipping av flyvefjør
Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Teksten vil bli oppdatert i hht diskusjon og
innspill. Sekretær vil kontakte EuroFAWC-nettverket for å få status/regelverk i ulike
europeiske land og norske dyre- og fugleparker, samt hobbyprodusenter av gjess og
ender for å høre om dette praktiseres i Norge.
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian

7. Kort vurdering om import av sæd fra belgisk blå
Utsatt til møtet i september
Ansvarlig for oppfølgning: Birte/Torbjørn

8. Uttalelse om dyreparker
Utsatt til møtet i september
Ansvarlig for oppfølgning: Guri/Morten

9. Eventuelt
Neste møte flyttet til 14. september.
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