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Referat møte 18. februar 2021 kl. 10.00-14.00 på Zoom 

 
Tilstede 

 Knut 

 Eirin 

 Torbjørn 

 Morten 

 Lise (fra kl. 11) 

 Andreas (til kl. 13) 

 Kristian 

 

Forfall 

 Randi   Ruth 

 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men det ble en kort diskutert rundt hva vi kan gjøre for å øke deltakelsen på 

møtene. Det ble bestemt at det settes en frist for å melde forfall i forkant av hvert 

møte.  

Tre endringer til sakslisten ble spilt inn:   

 Pkt. 6 og 7 i sakslisten utsettes til neste møte 

 Henvendelse om bruk av laser for å skremme vekk fugl (behandlet under 

pkt. 5) 

 Budsjett for 2021 (behandlet under pkt. 3) 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Orientering fra sekretær 

Budsjett 

Grunnet reiserestriksjoner, digitale møter og digital dyreetikk-konferanse, har RDE hatt 

noe lavere aktivitet og produksjon i 2020 sammenliknet med tidligere år. Det har 

resultert i at omkring 150 000 kr. gjenstår av fjorårets driftsbudsjett. Mattilsynet 

ønsker et detaljert budsjett for planlagte aktivitet i 2021 for evt. å kunne justere årets 

bevilgning.  

 

Sekretær hadde laget et budsjettforslag som ble diskutert og justert. Oppdatert 

budsjett oversendes Mattilsynet.  

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 
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Henvendelser 

Dyreofring. Henvendelse fra Dyrebeskyttelsen hvor de mener det er behov for en 

endring i dyrevelferdsloven og ønsker at RDE skal komme med en uttalelse. Sekretær 

har kontaktet Mattilsynet for å undersøke om de mener det er behov for en slik endring 

eller om forbud mot dyreofring allerede er tilstrekkelig hjemlet. Til tross for purring har 

Mattilsynet ikke på RDEs henvendelsen. Sekretær purrer igjen og sakes tas opp igjen 

på møtet i mai. 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Kullstørrelse gris. Sekretær orienterte om en henvendelse som foreløpig skal 

behandles konfidensielt. RDE har i ny henvendelse fra samme avsender blitt bedt om 

å avvente før vi evt. tar saken videre. Kristian svarer avsender at RDE er interessert i 

følge opp saken ved behov og ber om en oppdatering til møtet i mai. 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Kyllingvelferd i Norge. Henvendelse fra dyrevernsorganisasjonen Anima hvor de tilbyr 

seg å holde foredrag for RDE vedr. slaktekyllinghybrider. Veterinærinstituttet har i 

2021 fått tildelt 100 000 NOK fra Dyrevernalliansen for sondering rundt mulig 

datatilgang og samarbeid med næringen for å sammenlikne helse og velferd hos ulike 

slaktekyllinghybrider. Sekretær besvarte derfor henvendelse med å orientere om 

forprosjektet, si at RDE var klar over problemstillingene rundt valg av hybrider og å 

takke foreløpig nei til foredraget.  

 

Hjort og dyrevelferd. Henvendelse fra Ove Martin Heskestad om å få RDEs støtte til en 

kraftig reduksjon av hjortestammen grunnet underernærte dyr og fordi de 

eter/ødelegger mye dyrket mark som igjen går utover fôrtilgangen og velferden til 

storfe. Etter en grundig diskusjon, ble det besluttet at henvendelsen, til tross for også 

å inkludere etiske vurderinger, handler mer om hjorteforvaltning. Sekretær svarer 

avsender at RDE ikke har anledning til å besvare henvendelsen. 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Felles seminar med Norecopa – status 

Norecopa var positive til tittelen «Etiske dilemmaer ved bruk av forsøksdyr» og vi 

fortsetter dermed planleggingen av et felles seminar. 26. mai ble foreslått som mulig 

dato for det digitale seminaret. Følgende foredrag ble foreslått: 

i. Etikk rundt forsøksdyr generelt (Cecilie Mejdell?) 

ii. Bruk av forsøksdyr i Norge, antall, belastningsgrad, … (Gunvor Knudsen?) 

iii. Hva har vi oppnådd ved bruk av dyreforsøk, hvor mye lidelse har vi påført 

dyra og hvor går veien videre? (Peter Sandøe?) 

iv. 3R-senter – erfaringer fra Sverige (Torsten Jakobsson?) 
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Forslag til dato og foredrag oversendes Norecopa og videre planlegg fortsetter. 

Ansvarlig for oppfølgning: Knut og Kristian (og andre ved behov) 

 

Innleid hjelp til å skrive uttalelse(r) 

Mattilsynet godkjente ikke at vi leide inn en av deres inspektører til å hjelpe oss til å 

skrive uttalelser ol. Arbeidet med «Ville dyr som skadedyr» må derfor utsettes inntil 

videre. Dersom noen vet om aktuelle person som kunne egne seg for jobben, kan 

forslag kommuniseres til sekretæren. 

 

Årsrapport 2020 

Sekretær orienterte om årsrapporten for 2020 som har blitt oversendt LMD, NFD og 

Mattilsynet. Rapporten er tilgjengelig på våre nettsider.  

 

Ekskursjon og Dyreetikk-konferansen 2021 

Det vil bli bestemt på møtet i mai om dyreetikk-konferansen og den planlagte 

ekskursjonen til Troms og Finnmark skal gjennomføres i 2021 eller utsettes til neste år. 

 

4. Høring om inngrep og avlivning av kjæledyr 

Utkastet som ble sendt ut i forkant av møtet ble gjennomgått og diskutert. Sekretær 

sender ut oppdatert utkast ila de nærmeste dagene. Frist for høringssvar er 26. 

februar. 

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

5. Hva jobber vi med og hva skal vi jobbe med fremover? 

Før diskusjonen om hva vi skal jobbe med fremover, fremmet sekretæren forslag om å 

danne arbeidsgrupper (f.eks. innen fisk og landdyr) og at disse gruppene kan ha ansvar 

for å jobbe med uttalelser på sine respektive fagområder. 

Sekretær foreslo følgende mål for 2021: 

 2 uttalelser (dyreparker og utsett av fasan og rapphøns) 

 1 kort vurdering (disruptive gener hos storfe) 

 2 konferanser (forsøksdyr med Norecopa og dyreetikk-konferansen) 

 Aktuelle høringer, etc. 

Arbeidsformen og målene for 2021 vil bli diskutert på møtet i mai. 

Hva jobber vi med?  

Det jobbes for tiden med flere saker parallelt. Guri/Morten jobber med en uttalelse 

om dyreparker. Birte/Torbjørn jobber med en kort uttalelse om disruptive gener hos 

storfe. Kristian skal begynne arbeidet med en uttalelse om utsett av fasan og rapphøns. 

https://www.radetfordyreetikk.no/arsrapport-og-motereferat/
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RDE ønsker også å skrive en uttalelse om utetisk hundeavl, men avventer en formell 

henvendelse fra Mattilsynet. 

Hva ønsker vi å jobbe med fremover? 

Følgende liste over mulige temaer ble gjennomgått. Nærmere prioriteringer vil 

bestemmes på møtet i mai. 

 Ville dyr som skadedyr 

 Dyreofring – behov for endring i dyrevelferdsloven 

 Bruk av laser for å skremme vekk fugler 

 Ansvar for hjemløse katter (+ FIV-problematikken) 

 Termisk avlusning av oppdrettslaks 

 Hobbydyr – hvor bra har de det egentlig? 

 Artsreduksjon grunnet menneskelig aktivitet (kan inkluderes i andre skriv) 

 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.)? 

 Båsdrift vs lødrift – små vs store enheter. Strukturell endring presses 

gjennom på kort tid.  

 

6. Uttalelse om utsett av fasan og rapphøns 

Saken utsettes til møtet i mai. Målet er å sende ut et utkast i forkant av møtet.  
Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

7. Kort vurdering om disruptive gener hos storfe 

Saken utsettes til møtet i mai. Målet er å sende ut et utkast i forkant av møtet. 
Ansvarlig for oppfølgning: Birte og Torbjørn 
 

8. Uttalelse om dyreparker 

Utkastet til uttalelse om dyreparker ble gjennomgått og diskutert. Morten har arbeidet 
med dyrepark-problemstillinger tidligere og jobber videre med uttalelsen sammen 
med Guri. Det ble besluttet å begrense uttalelsen til kun å omhandle dyreparker.  
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Aktuelle temaer som skal diskuteres i uttalelsen: 

 Liste over dyr som ikke bør være tillatt i norske dyreparker fordi deres 
behov vanskelig kan tilfredsstilles (f.eks. store kattedyr)  

 Overskuddsdyr 

 Sosialisering 

 Kontroll med reproduksjon 

 Legitimiteten av bevaringsprogrammer 

Målet er at et oppdatert utkast sendes ut i forkant av møtet i mai. 
Ansvarlig for oppfølgning: Guri og Morten 

 

9. Eventuelt 

Guri har informert om at hun ønsker å slutte som varamedlem når Veterinærinstituttet 

flytter til Ås (ultimo april). Kristian skriver til LMD og ber dem finne en erstatning.  

Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 
 


