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Referat fra RDE-møte 14. september 2021 kl. 10.00-14.30 på Zoom
og VI campus Ås
Tilstede
Knut
Torbjørn
Trygve
Ruth
Morten
Kristian

Lise (digitalt)
Eirin (digitalt)
Andreas (digitalt til 14.00)
Forfall
Randi

1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten
Godkjent uten kommentar

2. Godkjenning av referat fra forrige møte
Vi skal kjøre en siste promoteringsrunde av RDEs barnebøker på Facebook ila året. Bøkene
har blitt flyttet fra Oslo til Ås, men det er foreløpig uvisst hvor bøkene er lagret. Når
bøkene dukker opp, settes promoteringen i gang.
- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian
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3. Orientering fra sekretær
Velkommen til nytt varamedlem – Trygve Poppe
Trygve presenterte seg selv, etterfulgt av presentasjonsrunde rundt bordet.
Høringer
RDE har vært høringsinstans for tre høringer siden forrige møte:
Endringer i lov om hundehold – Hundeloven
Høringen ble kort presentert. Kristian forbereder et utkast til møtet i Alta 10. november
(under ekskursjonen) hvor dette kan diskuteres videre. Frist for høringen er 26.
november.
- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian
Matloven og kosmetikklova
Sekretær og leder har tittet på dokumentene og konkludert med at RDE ikke skal
prioritere å svare på denne høringen. Dersom noen er uenige, gi beskjed til leder eller
sekretær. Frist for høringen er 10. desember.
Forskrift om fyrverkeri og andre pyrotekniske artikler
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) ønsket innspill til vurdering av
«andre tiltak enn forbud» vedr. fyverkeri. Sekretær og leder leste igjennom dokumentene
og avgjorde at RDE ikke hadde noe relevant å bidra med innenfor oppdraget. RDE,
sammen med en rekke andre aktører, ble invitert av Dyrebeskyttelsen til å bli med på et
opprop mot fyrverkeri, men valgte å avstå fordi vi mente å ta til orde for et forbud, selv
om det unektelig ville være til fordel for dyrene, falt utenfor oppdraget fra DSB.
Interessesentforum dyrevelferd
Kristian deltok på Interessesentforum dyrevelferd, et møte mellom Mattilsynet og ulike
nasjonale dyrevelferdsaktører. Dagsorden for møtet inkluderte presentasjon av Dyrekrim,
Økokrim holdt innlegg om Griseindustriens hemmeligheter og det ble informert om det
pågående arbeidet med å utarbeide en forskrift om hundeavl. Tre av presentasjonene er
vedlagt som egne vedlegg sammen med dette referatet.
Henvendelse fra MT - ulikt regelverk for produksjonsdyr og sports/familiedyr
En henvendelse fra Mattilsynet ble presentert og diskutert:
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Henvendelsen gjelder mulige og etisk begrunnede årsaker til at det må finnes – eller ikke
bør finnes – forskjeller mellom hvor strengt vi regulerer og håndhever regler om
dyrevelferd for hhv produksjonsdyr og sports/familiedyr.
Skal regelverket for hold av kjæledyr/sportsdyr være strengere enn for hold av
produksjonsdyr fordi slikt dyrehold er «unyttig» sammenlignet med å holde dyr for å
produsere mat? Eller omvendt – er formålet å produsere mat så viktig at det pga
økonomiske og praktiske forhold er etisk forsvarlig å holde dyr under forhold som ikke er i
tråd med deres naturlige behov? Har det betydning at svært mange av produksjonsdyrene
har korte liv sammenlignet med sports/familiedyr?
Spørsmålet blir satt på spissen når det gjelder
Eks: Rev kan holdes i små nettingbur under forhold som vi regner som ulovlig for hund
(inntil videre…)
Kanin for kos – kanin for hobbyavl – kanin for kjøttproduksjon – skal vi kreve samme
størrelse på bur, adgang til mosjon mv?
RDE syntes dette var en spennende henvendelse og er positive til å skrive en uttalelse om
temaet. Ofte er det ulikt hva vi ønsker og hva dyrene ønsker. Det ble også poengtert at
fisk bør inkluderes i uttalelsen.
Kristian undersøker om Mattilsynet ønsker å utdype oppdraget. Henvendelsen vil bli tatt
opp igjen på første møte i 2022 når året skal planlegges og saker prioriteres.
- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian
Ekskursjon og Dyreetikk-konferansen 2021
Program for ekskursjonen sendes ut til deltakerne som skal være med.
Program for konferansen finner du her:
https://www.radetfordyreetikk.no/dyreetikkonferansen-2021/
Annet
- LMD har foreløpig ikke oppnevnt noe nytt fagetisk medlem. Andreas fungerer som
hovedmedlem inntil videre.
- Kristian purrer på Mattilsynet ang. henvendelse om etikk og hundeavl

4. Gjør vi noe med grisesaken?
Det ble diskutert om det behov for at RDE uttaler seg om saken hvor dyrevernere har
brutt seg inn i grisebesetninger og gjort opptak. Det ble bestemt at videoene viser klare
brudd på velferdsloven og at RDE ikke trenger å uttale oss. Det ble imidlertid fremmet
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forslag at RDE burde komme med en prinsipiell uttalelse om grisehold, f.eks. utemiljø,
arealkrav, kullstørrelse, stimuli/miljøberikelse, samt dyrenes behov vs. muligheter. Også
dette temaet vil bli tatt opp igjen på første møte i 2022.

5. Uttalelse om klipping av flyvefjør
Dette var siste mulighet for innspill til uttalelsen. Knut og Andreas hadde sendt sine
kommentarer før møtet. Kristian ferdigstiller og publiserer uttalelsen så fort han får tid.
Det planlegges også en artikkel under fagaktuelt i Norsk veterinærtidsskrift.
- Ansvarlig for oppfølgning: Kristian

6. Kort vurdering om import av sæd fra belgisk blå
Saken utsettes til første møte i 2022.

7. Uttalelse om dyreparker
Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Det var bred enighet om at tekst og vinkling var
bra og det ble gitt mindre innspill til struktur. Det ble også diskusjon rundt negativlisten
og hvorvidt den burde bygges på prinsipper og ikke arter. Det ble også diskusjon rundt
sosialisering.
Morten (med støtte fra Guri) jobber videre og sender ut oppdatert utkast til medlemmene
en uke før neste møte.
- Ansvarlig for oppfølgning: Morten

8. Uttalelse om avlusingsmetoder
Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Det ble fremmet ønske om også å inkludere
mekanisk avlusing for bedre sammenlikningsgrunnlag. Viktigheten av ikke bare å
kategorisk avvise alle avlusingsmetoder, men å fremme gode forslag/alternativer/ideer
til best practice ble poengtert.
Trygve lager oppdatert utkast til møtet i november med Kristian som sparringspartner
ved behov. Lise/HI kan også bidra dersom det er ønskelig.
- Ansvarlig for oppfølgning: Trygve

9. Eventuelt
Ingen saker ble spilt inn
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