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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 1. mars 2022 kl. 10.00-14.30 på Teams og VI 

campus Ås 
 

Tilstede 

Knut 

Torbjørn 

Trygve  

Kristian 

Lise 

Arne Johan 

Morten (digitalt) 

Eirin (digitalt, kun tilstede under pkt. 6) 

 

Forfall 

Espen 

Randi 

Bodhild 

mailto:Kristian.Ellingsen@vetinst.no
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/
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1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

 

Godkjent, men med følgende kommentarer: 

- Saken om avlusning måtte behandles kl. 13.00 sånn at Eirin kan delta 

- Sekretær ønsket en diskusjon om rutiner for behandling av høringer 

 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Godkjent uten kommentarer 

 

 

3. Presentasjonsrunde rundt bordet 

 

Alle medlemmene presentere seg. Ettersom Espen og Bodhild ikke kunne delta, vil det bli 

en kort presentasjonsrunde ved neste møte også. 

 

 

4. Orientering fra sekretær 

 

Uttalelse om hold av dyr i dyrepark - tilbakemelding 

Uttalelsen om hold av dyr i dyrepark ble publisert i desember 2021. Et kort sammendrag 

med henvisning til hele artikkelen har blitt publisert i norsk veterinærtidsskrift. En kronikk 

basert på deler av uttalelsen ble også publisert i Nationen 6. februar. 

 

Etter publiseringen mottok RDE en henvendelse fra Peer Ola Hofmo hvor han beskriver 

hvordan han mente vi i uttalelsen hadde gått utover vårt mandat ved å uttale oss om 

politiske og økonomiske prioriteringer. RDE diskuterte henvendelsen, men deler ikke 

Hofmos syn. I vårt mandat står begrepet «forvaltningspraksis» og det vanskelig å si noe 

om dyrevelferd i dyreparker uten å si noen om myndighetenes kunnskap og praksis. 

Ønsket om mer ressurser til Mattilsynet var også et generelt ønske og spesielt tilknyttet 

arbeid og tilsyn i dyreparker.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

 

Hva gjør vi med barnebøkene? 

Barnebøkene er nå 10 år gamle og begynner å blir utdaterte. Vi har flere hundre bøker 

liggende på lager. Hva gjør vi med dem? 

 

Det ble foreslått å gi halvparten av bøkene til Kristiansand dyrepark som selv kan 

bestemme om de vil selge eller dele dem ut gratis. Den andre halvparten deles ut til 
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barnehager i Oslo. Kristian tar kontakt med Dyreparken i Kristiansand og Oslo kommune 

for å høre om de er interessert i å få bøkene. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Det ble samtidig diskutert om det ville være mulig for RDE å lage et opplegg for å lære 

barnehagebarn og ungdomsskoleelever om dyrevelferd. Dette kunne for eksempel være 

skriftlig materiale som utarbeides av sekretær og RDE-medlemmer avhengig av 

fagområde i samarbeid med en eller flere pedagoger. Kristian sjekker hva som finnes av 

ressurser for å gjennomføre et slikt prosjekt og hva som evt. trengs.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

 

Rutine for behandling av høringer 

RDE er høringsinstans for en rekke høringer. Flere er disse er svært relevante for oss å 

svare på, mens andres relevans er mindre klar. Hvordan skal sekretær håndtere og 

vurdere innkomne høringer hvor det er uklart om RDE bør svare? 

 

Etter noe diskusjon, ble følgende prosedyre bestemt: 

- Sekretær mottar høringen og gjør en innledende vurdering. Hvis det er tydelig at 

RDE bør svare, skriver sekretæren et førsteutkast som sendes på mail til de andre 

eller diskuteres på førstkommende møte avhengig av tidsfristen. 

- Dersom sekretær er usikker på høringens relevans for RDE, videresendes høringen 

til de andre medlemmene. Dersom noen av disse mener vi bør svare, gir de 

beskjed om dette til sekretæren. Er det ingen som mener høringen er relevant, lar 

vi den passere. 

 

To innkomne henvendelser 

En sak vedr. trening av hunder i hunder i sledehundmiljøet har blitt send til RDE. Innsender 

mener treningen av hundene begynner for tidlig, rundt seks måneders alder. Innsender 

skriver også at en del av kjørerne bruker pisk og at det avles opp et overskudd av hunder 

for å kunne velge de beste og avlive dem som ikke når opp. 

 

RDE ønsker å forhøre seg med flere parter for å se om de deler innsenders synspunkter. 

Hva sier tilsynsveterinærene på løpene? Hva mener Mattilsynet og hvilke rutiner har de 

for å drive tilsyn? Er det et lovbrudd at treningen av hundene starter så tidlig som ved 

seks måneders alder? Er dette en trend som går i riktig eller gal retning? Aktuelle 

problemstillinger for RDE kan være alder ved oppstart av trening, bruk av negativ 

forsterkning ved trening og oppal av overskuddshunder.  

 

Selv om RDE synes saken er viktig, jobber vi p.t. med flere uttalelser det allerede. 

Prioritering av saker vil bli diskutert under pkt. 6 i sakslisten. 
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En annen innsendt sak var vedr. utsett av fasan og rapphøns for trening av hunder for 

jakt. RDE har tidligere bestemt at vi skal skrive en uttalelse om temaet og henvendelsen 

viser at saken fremdeles er høyaktuell. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

5. Uttalelse om avlusingsmetoder 

Utkastet om termisk avlusning har flere ganger vært diskutert på møter og sirkulert på 

mail. På nytt ble manuskriptet gjennomgått og nye innspill diskutert. Det ble besluttet at 

Trygve og Kristian møtes til et fysisk møte etter lanseringen av fiskehelserapporten 8. 

mars. Fiskehelserapporten vil kunne bidra med et viktig tallgrunnlag og vise trendene for 

lusebehandling i Norge. Målet for møtet er å lage et oppdatert utkast som vil sendes ut 

til medlemmene på mail. Trygve samler sentrale kilder. Eirin skaffer bilder av luseangrepet 

laks. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Trygve, Eirin 

 

 

6. Dette skal vi gjøre i 2022 - mål og temaer 

Uttalelsen om klipping av flyvefjær er nesten klar for publisering. Vi satser også her på et 

sammendrag i Norsk veterinærtidsskrift.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Mål for 2022 er å ferdigstille uttalelsen om termisk avlusning (Trygve og Kristian), skrive 

en uttalelse om ville dyr som skadedyr (Morten og Knut) og skrive en uttalelse om 

utsetting av fasan og rapphøns for trening av jakthunder (Kristian).  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Trygve, Morten, Knut, andre ved behov 

 

Andre aktuelle temaer vi kan behandle hvis vi har tid, inkluderer hundeavl og etikk, etiske 

betraktninger rundt vårt syn på dyr og graden av beskyttelse de får gjennom lovverket 

basert på deres rolle, bruk eller funksjon, ansvaret for hjemløse katter, samt noe 

reinsdyrrelatert (jfr. ekskursjon og DEK2021 og hunder i sledehundmiljøet. 

 

7. Ekskursjon 2022 – tema og tidspunkt  

Ettersom fjorårets ekskursjon var såpass omfattende, planlegges det et enklere opplegg 

for 2022. Det er imidlertid viktig at temaet for ekskursjonen er relevant for arbeid som 

RDE holder på med, f.eks. som bakgrunnskunnskap for uttalelser eller dyreetikk-

konferansen.  

 

Knut og Kristian møtes ila april for å diskutere konklusjonen på avlusningsuttalelsen, 

videre prioritering av uttalelser og mål for ekskursjon. 
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8. Dyreetikk-konferansen 2022 – tema og tidspunkt 

Årets dyreetikk-konferanse avholdes 17. november på Litteraturhuset i Oslo. 

Arrangementet vil være gratis og åpent for alle, i tillegg vil arrangementet blir strømmet 

live. Erfaringsmessig er det lurt å spandere lunsj på de fysiske deltakerne. 

 

Flere mulige temaer som precision livestock farming (PLF), effekten av klimaendringer og 

dyrevelferd hos hobbyprodusenter ble diskutert, men det var enighet om at dyrs ulike 

roller ville være en passende tematikk:  

 

Må – eller bør – det 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? 

 

Tentativ tittel for konferansen: Alle dyr er like, men noen dyr er likere enn andre.  Aktuelle 

foredragsholdere kan være Ragnhild Sollund (professor i kriminologi ved UiO og forfatter 

av boka Bare et dyr?) og vår egen Arne Johan Vetlesen. 

 

Videre planer for konferansen legges på neste møte i mai. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian, Knut og Morten og Arne Johan, andre ved 

behov 

 

 

9. Eventuelt 
 

Ingen saker ble meldt inn 


