
 

Rådet for dyreetikk Oppnevnt av Landbruks- og matdepartementet  1 

 

 

 

Rådet for dyreetikk 
Kristian Ellingsen-Dalskau, sekretær 
Veterinærinstituttet  
Postboks 64, 1431 Ås 
Mob: 917 02 970  
e-post:  Kristian.Ellingsen@vetinst.no   
Hjemmeside: http://www.radetfordyreetikk.no 
Facebook: https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/  

 ____________________________________________________________________  

 

 
Til 
 
Landbruks- og matdepartementet     
P.b. 8007 Dep.       
0030 Oslo        
         
 
Nærings- og fiskeridepartementet 
P.b. 8090 Dep.         
0032 Oslo          
  
 

 
Mattilsynet  
Felles postmottak 

P.b. 383 
2381 Brumunddal 
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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2021 
 
 

Medlemmer 

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet 

oppnevnt syv medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 1.7.2019 – 30.6.2023 

 

Rådet for dyreetikk (RDE) har hatt følgende sammensetning: 

 

Leder  Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU                               

 

Fagetisk representant  

Varamedlem:  Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo 

  (fungerende hovedmedlem siden november 2019)      

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr 

Medlem:  Eirin Silvik, kvalitets- og sertifiseringsansvarlig ved Kvarøy  

Fiskeoppdrett   

Varamedlem:  Marit Bærøe, regionsjef Sjømat Norge havbruk Nord                                             

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr 

Medlem:  Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag                    

Varamedlem:   Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag 

 

Representant for dyrevernorganisasjonene 

Medlem:  Morten Tønnessen, professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger  

Varamedlem:  Guri Larsen, professor emeritus, tidligere professor ved Universitetet 

i Oslo (aktiv til 30. april) 

Trygve Poppe, professor emeritus, tidligere professor ved NMBU  

 (aktiv fra 1. mai) 

 

Representant for fiskeforskningen 

Medlem:  Lise Madsen, forskningssjef Sjømat i modellsystem,  

Havforskningsinstituttet  

Varamedlem:  Chris Noble, seniorforsker Produksjonsbiologi og dyrevelferd, Nofima                                                                                       

 

Representant for forskningsmiljøene generelt 

Medlem:  Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved NMBU 

Varamedlem:  Ruth Newberry, professor i etologi ved NMBU 
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Mandat  

Rådet for dyreetikk skal 

1. Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold 

og bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr. 

2. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. 

3. Vurdere etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av 

genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser. 

4. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og 

ut fra dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på 

dyrevernområdet. 

5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive 

holdningsskapende arbeid. 

 

 

Sekretariat, budsjett og regnskap 
 

Mattilsynet tildeler driftsmidler til RDE. Veterinærinstituttet har regnskapsansvar, 

arbeidsgiveransvar og dekker lønnsmidlene til RDEs sekretær. Sekretariatet har kontor 

på Veterinærinstituttet på Ås. Sekretariatsarbeidet er beregnet til å utgjøre en halv 

stilling. Sekretær for RDE i 2021 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

RDE fikk for 2021 tildelt kr. 193 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet. I tillegg hadde RDE et 

overskudd fra 2020 på 150 000,- grunnet redusert aktivitet på grunn av covid-

restriksjoner. Totalt driftsbudsjett for 2021 var derfor 343 000 kr.  

 

 

Arbeidet i Rådet i 2021 

I 2021 har RDE avholdt fire møter. To av disse var digitale, ett var hybrid og ett var fysisk.  

Det fysiske møtet ble avholdt i forbindelse med ekskursjon og dyreetikk-konferansen. 

RDE har også arrangert et webinar i samarbeid med Norecopa. 

 

8.-11. november var RDE på ekskursjon i Kautokeino og Alta for å lære om reindrift. 

Dagene gikk med til å besøke blant annet Samisk Høgskole og Landbruksdirektoratet for 

å høre om hvordan de jobber med ulike problemstillinger knyttet til rein, velferd, 

forskning og forvaltning. Vi fikk også omvisning på visningssenteret for lakseoppdrett i 

Alta, Laksens hus.  

 

Dyreetikk-konferansen 2021 ble avholdt på Scandic Alta den siste dagen av 

ekskursjonen. Tittelen på årets konferanse var «Dyrevelferd i reindriften: Utfordringer 

og løsninger». Under det tre og en halv timer lange arrangementet, fikk vi strålende 

foredrag fra Veterinærinstituttet, NIBIO, Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) 

https://www.laksenshus.no/
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og Mattilsynet, etterfulgt av en paneldebatt. Ordstyrer for konferansen var Mikkel Nils 

Sara (Samisk høgskole). Rundt 40 personer deltok fysisk på arrangementet, mens rundt 

70 personer fulgte digitalt på nett. Konferansen kan sees i sin helhet her. 

 

I mai deltok rundt 100 personer på et webinar om forsøksdyr og etikk, arrangert av 

Norecopa og Rådet for dyreetikk. Det ble holdt foredrag om etikk i vurderingen av 

forsøksdyrsøknader (Gunvor Knudsen, Mattilsynet), etikk ved bruk av fisk og ville dyr i 

forskning (Ingunn Sommerset, Veterinærinstituttet og Jon Martin Arnemo, Høgskolen i 

Innlandet), samt om Stortingets forhold til etikk og forsøksdyr ved (Geir Pollestad, Sp). 

Det ble også tid til spørsmål og diskusjon. Ordstyrer for webinaret var Aslak Bonde. 

 

Uttalelser, brev, kronikker og annet 

- I desember publiserte RDE uttalelsen «Etiske grenseoppganger for hold av dyr i 

dyrepark». Uttalelsen kan leses i sin helhet her. Et sammendrag av teksten med 

lenke til uttalelsen er publisert i Norsk veterinærtidsskrift. En kronikk basert på 

deler av uttalelsen er også sendt til Nationen. 

- I november leverte RDE sitt høringssvar til den nye hundeloven. Høringssvaret 

kan leses i sin helhet her. 

- I februar skrev Morten Tønnessen debattinnlegget «Ulvehyl og hodeløs kakling» 

i Stavanger Aftenblad. Teksten kan leses i sin helhet her. 

- I februar leverte RDE sitt høringssvar til ny forskrift om inngrep på og avliving av 

kjæledyr. Høringssvaret kan leses i sin helhet her. 

- Oppdatering av RDEs Facebook- (https://www.facebook.com/radetfordyreetikk) 

og hjemmesider (www.radetfordyreetikk.no) har pågått kontinuerlig gjennom 

året.  

 

Deltakelse på møter og konferanser, faglige innlegg, intervjuer og liknende  

- I november ble sekretær intervjuet av NRK i forbindelse med nettsaken «Katten 

Pelle skal få kjønnskorrigerande operasjon». Saken kan leses i sin helhet her.  

- RDEs leder og sekretær deltok i juni på det årlige møtet i EuroFAWC, en 

paraplyorganisasjon for europeiske offentlig oppnevnte rådsorganer for 

dyrevelferd/dyreetikk. Møtet skulle egentlig være et lunsj-til-lunsj-møte i Berlin, 

men måtte avholdes på Zoom. I tillegg til å oppdatere hverandre om pågående 

arbeid og aktuelle dyrevelferds- og etikkproblemstillinger i de ulike landene, ble 

alternativer til CO2-bedøving av gris diskutert.  

- I mars holdt sekretær foredrag om RDE for Nordisk arbeidsgruppe for 

mikrobiologi, dyrehelse og dyrevelferd (NMDD) med etterfølgende diskusjon 

- I februar ble sekretær intervjuet av NRK i forbindelse med nettsaken «Det 

vanskelige valget», om etiske grenser for behandling av dyr. Saken kan leses i sin 

helhet her. 

https://www.youtube.com/watch?v=l37uAWWZx3I
https://www.radetfordyreetikk.no/etiske-grenseoppganger-for-hold-av-dyr-i-dyrepark/
https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-horing-om-endring-i-lov-om-hundehold-hundeloven/
https://www.aftenbladet.no/meninger/debatt/i/86EVL2/ulvehyl-og-hodeloes-kakling?utm_source=kopierlink&utm_content=deleknapp&utm_campaign=bunn
https://www.radetfordyreetikk.no/horingssvar-vedrorende-ny-forskrift-om-inngrep-pa-og-avliving-av-kjaeledyr/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://www.nrk.no/mr/kelly_s-hap-samla-inn-pengar-for-a-kjonnsopererte-katten-pelle-1.15713454
https://www.nrk.no/innlandet/xl/skal-kjaeledyr-fa-dyr-behandling-eller-avlives_-mange-kjenner-pa-vanskelige-valg-hos-dyrlegen-1.15313048
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Henvendelser 

- Det har vært flere henvendelser til RDE fra media, organisasjoner, forvaltning, 

studenter, forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.  

 

Lederen og sekretæren ønsker å takke for et givende og lærerikt år i Rådet for 

dyreetikk. 

 

Med hilsen 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Kristian Ellingsen-Dalskau 

sekretær 
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 Regnskap for 2021 

 

Driftskostnader             NOK 

Medlemsmøter og ekskursjon                                        110 104,00                                             

Honorar, medl. inkl. arb. avg.                                           79 533,00* 

Dyreetikk-konferansen 2021                                             64 153,00 

Hjelp til nettsider, webhosting, osv.                                27 300,00 

Div. utgifter                                                                           12 990,00 

Sum driftskostnader            294 080,00 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter            601 086,00 

Totalt             895 166,00 

 
 
* Statlig ansatte medlemmer som kan definere RDE-aktivitet som en naturlig del av sine 

arbeidsoppgaver, mottar ikke honorar. Øvrige medlemmer honoreres etter satsene i Statens 

personalhåndbok 2021. 


