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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 11. mai 2022 kl. 10.00-15.00 på VI campus Ås 

og Teams 
 

Tilstede 

Knut 

Trygve  

Kristian 

Lise 

Arne Johan 

Morten  

Eirin  

Espen (digitalt) 

 

Forfall 

Torbjørn 

Bodhild 

Randi 

Ruth 
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1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

 

Godkjent, men med følgende kommentarer: 

• Det var fremmet ønske om gjennomgang av DFØ-appen slik at de av medlemmene 

som ønsker det, kan benytte denne for reiseregninger tilknyttet RDE-aktiviteter. 

Appen ble gjennomgått under pkt. 4. 

• Som del av arbeidet med avlusningsuttalelsen, presenterte Morten Lund 

(PatoGen) resultater fra prosjektet TermVel-prosjektet under pkt. 8. 

 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

 

Godkjent, men med følgende kommentarer: 

• Fokuset for dyreetikk-konferansen 2022 «Noen dyr er likere enn andre» avgrenses til 

kjæledyr og produksjonsdyr. Det vil med andre ord ikke være foredrag eller 

diskusjoner knyttet til ville dyr. 

• Sekretær fikk i oppgave å undersøke behovet for undervisningsmateriale om 

dyrevelferd på barnehage- og/eller ungdomsskolenivå. Ettersom utvikling av 

undervisningsmateriale er en stor og langvarig oppgave, foreslår sekretæren at denne 

oppgaven overføres til neste råd. På den måten kan materialet utvikles over tid 

parallelt med annet arbeid. 

 

 

3. Presentasjonsrunde rundt bordet 

 

Alle medlemmene presentere seg.  

 

 

4. Orientering fra sekretær 

 

Barnebøkene 

Mail ble sendt til dyreparken i Kristiansand og Nasjonalt kunnskapssenter for barnehager 

for å høre om de ønsket å motta den resterende beholdningen av barnebøker gratis. Det 

ble ikke stilt noen krav til gaven, men forslått at organisasjonene selv forvaltet bøkene 

etter eget ønske (gi bort, selge, bruke i forbindelse med annet opplegg, …). 

 

Kun dyreparken svarte og takket ja. Samtlige bøker ble derfor sent dit. Dyreparken takker 

for gaven. 

 

Undervisningsopplegg til barnehager/ungdomsskoler 

Se notater under pkt. 2. 
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Fordeling av sekretariatet 

Oppnevningsperioden går ut 30. juni 2023 og Kristian gir ser som RDE-sekretær etter 

denne perioden. For å få kabalen til å gå opp, blir sekretariatet delt i to det siste året. 

Kristian fortsetter å arrangere og delta på møter, ekskursjonen og dyreetikk-konferansen, 

mens Michaela Falk (veterinær og fagansvarlig smådyr og kamelider på Seksjon for 

husdyr, vilt og velferd ved Veterinærinstituttet)  tar over oppgavene forbundet med 

skriving av uttalelser ol.  

 

Kristian har hatt møte med Michaela og introdusert henne for RDE og den ventende 

oppgaven. Michaela begynner å skrive på uttalelsen om utsetting av fasan og rapphøns 

for trening av fuglehunder og målet er å ha et utkast klart til diskusjon på møtet 7. 

september. Michaela vil delta på møtet når utkastet skal diskuteres. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Michaela og Kristian  

 

 

Ekskursjon 2022 

Det blir en enkel ekskursjon i år ettersom fjorårets opplegg var såpass omfattende. 

Tentativt program for 7. september: 

 

10.00-12.30 – Møte på et konferansehotell i Oslo 

12.30-13.30 – Lunsj 

13.30-14.00 – Maxitaxi eller leiebil til FOD-gården 

14.00-ca. 15.30 – Omvisning + orientering 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

 

Dyreetikk-konferansen 2022 

Tidspunktet for konferansen blir 16. november kl. 10.00-15.00 på Skram, Litteraturhuset 

i Oslo. Dette betyr samtidig at årets siste RDE-møte blir torsdag 17. november på Ås. Alle 

medlemmer oppfordres til å sette av begge dager. 

 

Arrangementskomiteen forsøker å avholde et kort møte før sommeren for å bestemme 

endelig tittel (inkl. undertittel), beskrivelse av konferansen, foredragsholdere, osv.  

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

 

DFØ-appen 

Alle som ønsker kan bruke DFØ-appen på mobil eller https://login.dfo.no/ for å registrere 

reiseregninger i forbindelse med RDE-aktiviteter. NB: Appen skal ikke benyttes for 

godtgjørelse for RDE-arbeid på fritiden. 

 

 

  

https://www.vetinst.no/ansatte/michaela-falk
https://www.fod.no/fod-garden/
https://login.dfo.no/
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5. Espen på Naturkanal1 – jakt og skadeskyting av vilt 

 

Espen gjenga hovedmomentene i debatten han hadde deltatt i om skadeskyting av vilt, 

særlig småvilt, på Naturkanal1.  

 

Et grunnleggende problem, ifølge Espen, synes å være den manglende kunnskapen om hvor 

stort problemet med skadeskyting av småvilt er. Man vet rett og slett altfor lite om hvor mange 

dyr som blir skadeskutt og hvordan det går med dem senere. De få undersøkelsene vi har i 

Norge, og det de har funnet ut i blant annet Danmark, antyder at dette er et forholdsvis 

omfattende problem. Espen mener det er flere konkrete tiltak som kan og bør vurderes: 

- Skaffe mer kunnskap om hvor stort problemet med skadeskyting er. 
- Stille strengere krav til hvem som får jaktlisens, også på småvilt. Færre og bedre jegere 

må være målsetningen. 
- Bedre skyteopplæring, f.eks. ved å stille samme krav som for å jakte på storvilt. 
- Bedre jegeres holdninger til dyr og til det de driver med. Holdningskampanje. 

 

Meddebattanter i programmet var Espen Farstad i Norges Jeger- og fiskerforening og en forsker 

fra NINA. 

Etter Espens innlegg, ble det diskutert temaer tilknyttet jakt og skadeskyting. Det ble foreslått at 

RDE kunne ha et møte med Miljødirektoratet, NJFF og andre relevante instanser for å diskutere 

aktuelle problemstillinger. En god diskusjon forutsetter imidlertid at det gjøres et godt forarbeid. 

Espen samler aktuelle problemstillinger og påbegynner arbeidet med en uttalelse om jakt og 

jaktetikk. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Espen 
 

6. Prioritering og konkretisering av mulige saker 

 

I tillegg til de pågående sakene vedr. termisk avlusning, utsetting av fasan og rapphøns 

for trening av jakthund og ville dyr som skadedyr, er aktuelle saker som tidligere har blitt 

diskutert hundeavl og etikk, reinsdyr, bruk av sledehunder, ansvaret for hjemløse katter, 

samt jakt og skadeskyting (jfr. pkt. 5). 

 

Det ble besluttet at vi skulle skrive en uttalelse om reindriftsnæringa og dyrevelferd. Dette 

er en symboltung næring med store utfordringer hvor urbefolkningens verdier og 

tradisjoner stadig settes opp imot storsamfunnets krav og systemer.  

 

En aktuell problemstilling kan være beiteområder, -kvalitet og –størrelse. Sist høst bød 

igjen på utfordrende beiteforhold og ekstrafôring var nødvendig. Dette vil trolig også bli 

mer vanlig i årene fremover grunnet klimaendringer.  I tillegg blir beiteområdene stadig 

mindre grunnet hyttebygging, vindmøller og annen utbygging. Hva betyr dette økende 

presset for dyrevelferden og hva kan gjøres for å opprettholde en bærekraftig 

reindriftsnæring?  
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Målet er å påbegynne arbeidet med uttalelsen om rein etter publisering av uttalelsen om 

utsetting av fasan og rapphøns, og publisering ila våren 2023. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Michaela og Kristian  

 

7. Avgrensning av tematikk for uttalelsen om ville dyr som skadedyr  

 

Morten og Knut er klare for å begynne arbeidet med uttalelsen med mål om å fullføre før 

nyttår. Det er mulig med flere vinklinger på uttalelsen. Den kan være bred og dekke mye, 

den kan gjøres smal og kun dekke måker i byrom eller den kan være bred med måker som 

et konkret case.  

  

Momenter som kan inkluderes: 

- Generell kontekst med måker som case 

- Begrepet «skadedyr» må defineres og diskuteres. Skadedyr virker ofte å være 

dyrene vi synes er til bry eller er på feil sted. Dette er imidlertid et normativt 

begrep og kan omfatte de fleste arter, inkludert insekter, fugler og katter.   

- Belyse årsakene til å noen dyr oppfattes som skadedyr og er på et sted man ikke 

ønsker. Kanskje er det vi mennesker som er på feil sted. 

- Skadedyr i offentlige rom. 

- Hvordan er lovverket som beskytter skadedyr (f.eks. Forskrift om 

skadedyrbekjempelse annerledes enn lovverket som beskytter andre dyr (f.eks. 

(f.eks. dyrevelferdsloven, holdforskriftene, forsøksdyrforskriften)? 

 

Knut og Morten møtes før sommeren for å avtale arbeidsfordeling og andre detaljer. 

Målet er å ha et utkast klart for diskusjon på møtet i september. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Morten og Knut   

 

 

8. Uttalelsen om avlusning 

 

I forbindelse med arbeidet med uttalelsen om termisk avlusning, fikk vi et foredrag fra 

Morten Lund (PatoGen) som presenterte resultater fra TermVel-prosjektet («Objektiv 

dokumentasjon og beste praksis for å forbedre termisk avlusning»). 

 

Kort oppsummert ble det i prosjektet konkludert med at merdødeligheten og delta 

velferdsscore etter termisk avlusing hadde blitt bedre over tid som vist per år og 

generasjon, stor variasjon mellom produsenter og at max beh.temp eller sjøtemp ved 

avlusning ikke hadde noen effekt på velferd og dødelighet. Det ble funnet lavere 

dødelighet og høyere velferd ved sedasjon, men effekten må avklares. Smerte forbundet 

med behandlingen må også avklares, ettersom sedasjon kun er avslappende. Det ble også 

konkludert med økt hjerneblødning etter behandling. Artikkelen fra prosjektet kan leses i 

sin helhet her. 

https://d178ivhysawugh.cloudfront.net/1652872329/nf4-2022-termvel-endelig.pdf
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Det oppdaterte utkastet av uttalelsen ble gjennomgått og diskutert. Kristian lager et nytt 

utkast basert på diskusjonene på møtet og sender ut på mail. Tidsfrist for innspill vil stå i 

mailen og målet er å publisere uttalelsen før sommeren.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian   

 

 

9. Eventuelt 
 

Ingen saker ble meldt inn 


