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Referat møte 23. september 2020 kl. 09.30-14.00 

 
Tilstede 

 Knut 

 Morten 

 Kristian (til 11.00) 

 Guri 

 Torbjørn (Zoom) 

 Birte (Zoom) 

 Andreas (Zoom) 

 Lise (Zoom) 

 Eirin (Zoom) 

 Marit (Zoom)

 

Forfall 

 Randi 

 Ruth 

 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

 Godkjent. Det ble bestemt at aktuelle saker for uttalelse skulle diskuteres under 

eventuelt-posten. Det ble orientert om at sekretæren måtte forlate møte kl. 11.00, 

men at møtet skulle gjennomføres som vanlig.  

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

 Godkjent uten kommentarer. 

 

3. Orientering fra sekretær 

a. Dyreetikk-konferansen 2020 

 Det ble informert om «Velferd i isolasjonens tid» torsdag 24. september kl. 

10.00-12.00 

 Kronikken «Velferd i isolasjonens tid» skrevet at Kristian, Morten og Knut 

ble publisert på VG Meninger 23. september og i papir-avisen 24. 

september. 

 Konferansen ble et vellykket arrangement med nesten 200 tilhørere. 

Opptak fra konferansen finner du her: 

https://www.youtube.com/watch?v=0EYpjLKVJcI  

b. Utsetting av fasaner og rapphøns 

 I sommer ble det kjent at Miljødirektoratet har gitt Norsk Breton Klubb 

tillatelse til utsetting av inntil 600 fasaner og 300 rapphøns på Romerike. 

Formålet er trening av jakthunder, men Norsk Ornitologisk Forening hevder 

at fuglene lider fordi de er dårlig tilpasset norsk naturlig og miljø.  

 Saken har mange paralleller til RDEs uttalelse «Etiske aspekter ved utsett av 

ender for jaktformål» og er et mulig tema for en ny uttalelse fra Rådet.  

 

  

https://www.vg.no/nyheter/meninger/i/7KloMK/velferd-i-isolasjonens-tid
https://www.youtube.com/watch?v=0EYpjLKVJcI
https://www.radetfordyreetikk.no/etiske-aspekter-ved-utsett-av-ender-for-jaktformal/
https://www.radetfordyreetikk.no/etiske-aspekter-ved-utsett-av-ender-for-jaktformal/
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c. EuroFAWC-møtet 

 Knut og Kristian deltok på dette årlige møtet som ble avhold 16. juni på 

Zoom med 23 deltakere fra 11 land. Første sak på dagsorden var en 

gjennomgang hvor alle land presenterte hva de jobbet med. Vi snakket om 

rensefisk og etisk hundeavl. Andre sak var covid-19s betydning for 

dyrevelferd. 

 Sekretær kan sende ut møtereferat hvis det er ønskelig.  

d. Status fagetiker og mandat 

 Grunnet tidspress har LMD ikke begynt arbeidet med å finne ny fagetiker 

eller lage nytt mandat. De skal ta tak i det så fort det lar seg gjøre 

 LMD poengterer at det er viktig at uttalelsene våre bygger på faktiske 

forhold for at skal kunne utgjøre en forskjell. Dette ønsker de å få inn i 

mandatet. 

e. Vi har mottatt to henvendelser fra Dyrevernalliansen, begge til orientering 

 Den første saken var en forespørsel fra Dyrevernalliansen til Mattilsynet om 

juridisk avklaring av dyrevelferdlovens virkeområdet med tanke på 

utviklingsstadier av fisk. Mer bestemt ba de om en avklaring om hvorvidt 

fiskeyngel beskyttes av dyrevelferdsloven. Mattilsynet vurderte og 

bekreftet i et svarbrev at fiskeyngel er omfattet av dyrevelferdsloven 

umiddelbart etter klekking. Dyrevernalliansen ba deretter Mattilsynet om 

en forskriftsendring for å beskytte fiskeyngel også før de begynner å spise 

fast føde. 

 Den andre saken gjaldt Nasjonal komité for beskyttelse av forsøksdyr, 

Norges rådgivende organ for Mattilsynet og dyrevelferdsenhetene i 

saker som angår bruk av forsøksdyr i Norge. Forsøksdyrkomitéen 

anbefaler i sin nyeste uttalelse at det tas initiativ til en norsk offentlig 

utredning (NOU) som kan drøfte muligheter for å begrense bruken av 

dyreforsøk i Norge til fordel for forskning uten forsøksdyr gjennom økt 

bruk av forskningsmetoder som ikke krever bruk av dyr. I tillegg 

anbefaler komitéen opprettelsen av et nasjonalt, statlig finansiert 3R-

senter som vil kunne spille en nøkkelrolle i overgangen. 

f. Ekskursjon 

 Det ble fremmet forslag om å utsette høstens planlagt ekskursjon 

ettersom det ikke er ønskelig å reise, siden ekskursjonen ikke skal belyse 

pågående arbeid og grunnet restriksjoner ved besøk ved 

havbruksstasjonen og Lerøy. I første omgang utsettes ekskursjonen til 

våren. Aktuell dato for ny ekskursjon bestemmes på neste RDE-møte 

26. november 2020. 
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4. Foredrag om Norecopa med etterfølgende diskusjon. Er det områder hvor 

Norecopa og Rådet for dyreetikk kunne/burde samarbeide? 

 

 Adrian Smiths foredrag finner du her: 

Adobe Acrobat 

Document
 

 Det ble fremmet forslag om at RDE og Norecopa sammen skal arrangere et webinar 

om forsøksdyr, fortrinnsvis fisk, rotter/mus og kylling våren 2021. 

 

 Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

5. Uttalelse om bruk av rensefisk 

 Dyrevernalliansen hadde noen kommentarer som Morten skulle 

oversende.  

 Det ble diskutert om fisk kan kjenne smerte og flertallet mente at det kunne 

fisk.  

 Det ble reist spørsmål om all rensefisk spiser lus, men tallene på side 6 viser 

jo at langt under 50 % spiser lus.  

 Andreas mente at det var viktig å trekke frem rensefiskens livskvalitet, og 

tone ned problemet med eventuell smerte.  

 Marit ville også fokusere på dyrevelferd, men ville ikke anbefale å bare 

kutte ut bruk av rensefisk. Påpeke at vi trenger mer kunnskap om rensefisk.  

 Morten mente at det burde være krav til gjemmesteder i merden.  

 Andreas fremhevet at rensefisken måtte ha det bra, men at det var ok at 

den slaktes.  

 Generelt mente Rådet at uttalelsen kunne kortes ned noe.  

 

6. Eventuelt 

 RDE har midler til å leie inn noen som kan hjelpe oss til å skrive uttalelser. 

Vi må derfor bestemme ett eller to temaer som vedkommende kan jobbe 

med. I tillegg til temaer foreslått av Dyrevernalliansen og NOAH, er mulige 

temaer som har vært diskutert tidligere: 

i. Import av sæd fra belgisk blå. Har vært diskutert tidligere. Birte 

jobber videre med dette og forbereder et utkast til møtet i 

november  

 Ansvarlig for oppfølgning: Birte 

ii. Utsetting av fasan og rapphøns? 

iii. Ansvar for eierløse katter 

iv. Kvalitet vs kvantitet i husdyrproduksjonen 

v. Fordeler og utfordringer ved store vs små produksjonsenheter 
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vi. Ansvarsfordeling mellom myndigheter, produsenter og butikkjeder 

vii. Konsekvensene for dyreholdet dersom folk begynner å spise mindre 

kjøtt/Hvilken retning holder dyreholdet vårt på å ta? 

viii. Hva spiser dyra våre? 

ix. Hvordan vil kommende klimaendringer påvirke produksjonsdyrene 

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

x. Hobbydyr – har de det egentlig bra? 

 Det ble bestemt at innleid person begynner å jobbe med to saker: 

i. Utsetting av fasan og rapphøns (etter en orientering til Mattilsynet)  

ii. Ville dyr som skadedyr – tilretteleggelse for måker i bymiljøet 

 

 Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

 

 


