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Rådet for dyreetikk 
Kristian Ellingsen-Dalskau (sekretær)  
Veterinærinstituttet  
Postboks 750 Sentrum  
0106 Oslo  
Tlf.: 917 02 970/ 23 21 63 77  Faks: 23 21 63 01  
e-post:  Kristian.Ellingsen@vetinst.no   
Hjemmeside: http://www.radetfordyreetikk.no 
Facebook: https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/  

 _________________________________________________________________  

 

Referat fra RDE-møte 10. november 2021 kl. 15.30-19.00 på 

Scandic Alta 
 

Tilstede 

Knut 

Torbjørn 

Trygve  

Ruth 

Morten 

Kristian 

Lise 

Eirin  

 

 

 

Møtet ble avholdt under ekskursjonen til Finnmark. Møterommet hadde ikke muligheter 

for digital oppkobling og kun ekskursjonsdeltakerne hadde derfor mulighet til å delta. 

 

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men Kristian har ikke hatt tid til å utarbeide RDEs høringssvar om hundeloven. 

Pkt. 6 i sakslisten utgår dermed. Høringssvarutkast vil bli skrevet og sirkulert på mail ila 

uke 47. Frist for levering av svaret til LMD er 26. november. 

- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentar 
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3. Orientering fra sekretær 

 

Medlemssituasjonen  

Andreas og Birte har begge opplyst om at de ønsker å trekke seg fra sine verv i RDE 

grunnet nye arbeidsoppgaver. Ettersom Andreas har fungert som hovedmedlem de siste 

to årene, betyr dette i praksis at vi står uten fagetiker fra årsskiftet. Det er svært uheldig 

og sekretær har videreformidlet dette til LMD som jobber med å finne nye fagetikere. 

Sekretær har sendt forslag på fire egnede kandidater til LMD: 

 

• Espen Gamlund      – professor i filosofi i Bergen 

• Arne Johan Vetlesen       – professor ved UiO  

• Trine Antonsen                 – forsker ved Genøk og førsteamanuensis II ved UiT  

• Nils Oskal                            – professor i filosofi på Samisk høgskole 

 

Bondelaget har foreslått Bodhild Fjelltveit som ny vararepresentant, men også dette må 

behandles av LMD.  

 

RDE sender blomsterbuketter til Andreas og Birte som takk for innsatsen. 

- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Status for pågående arbeid 

Den planlagte korte uttalelsen om import av sæd fra belgisk blå utgår ettersom det var 

Birte som var initiativtaker og ansvarlig for dette arbeidet. 

 

Mattilsynet opplyser nå om at de allikevel ikke vil sende et oppdrag til RDE om å skrive en 

uttalelse om etikk og hundeavl. RDE-medlemmene ønsker uansett å skrive en uttalelse 

om temaet hvor utfallet av den pågående rettssaken kan trekkes inn. Det ble fremmet 

forslag om at dette arbeidet kunne munne ut i informasjon rettet mot hundeeiere, f.eks. 

i samarbeid med Dyrebeskyttelsen eller Smådyrpraktiserende veterinærers forening. 

Dette er imidlertid forsøkt tidligere uten særlig hell. Saken vil bli tatt opp igjen på første 

møte i 2022 hvor året skal planlegges og saker prioriteres.   

 

Kristian har ikke rukket å publisere uttalelsen om klipping av flyvefjør, men vil gjøre dette 

så fort som mulig. Det planlegges også en parallell artikkel i Norsk veterinærtidsskrift. 
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Møtedatoer i 2022 

Følgende møtedatoer ble bestemt: 

• 16. februar  – medlemsmøte  

• 11. mai   – medlemsmøte 

• 7. september   – ekskursjon 

• 16. november  – medlemsmøte  

• 17. konferanse  – Dyreetikk-konferanse i Oslo  

 

Ekskursjonstidspunkt og -tema bestemmes på februarmøtet. Det samme gjøre tema for 

Dyreetikk-konferansen. 

 

4. Uttalelse om dyreparker 

Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Det samme ble innspillene fra 

dyrevernsorganisasjonene. De av medlemmene som ønsker å komme med skriftlige 

endringsforslag til uttalelsen må sende disse til Morten innen utgangen av uke 46. Planen 

er å ferdigstille og publisere uttalelsen ila 2021. 

- Ansvarlig for oppfølgning: Morten 

 

5. Uttalelse om avlusning 

Utkastet ble gjennomgått og diskutert. De av medlemmene som ønsker å komme med 

skriftlige endringsforslag til uttalelsen må sende disse til Trygve innen utgangen av uke 

46. Planen er å ferdigstille og publisere uttalelsen ila 2021. 

- Ansvarlig for oppfølgning: Trygve 

 

6. Høring om hundeloven 

Saken utgår (jfr. pkt. 1 i sakslisten). 

 

7. Eventuelt 

Ingen saker ble spilt inn 

 


