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

 _________________________________________________________________  

 

Referat fra RDE-møte 17. november 2022 kl. 10.00-13.30 på Thon 

Hotel Opera  
 

Tilstede 

Knut 

Kristian 

Espen  

Torbjørn 

Morten 

Randi  

 

Forfall 

 

Lise 

Chris 

Eirin 

Marit 
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1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men med følgende innspill: 

- Det blir ikke besøk fra LMD på dette møtet. Mange detaljer rundt arbeidet med 

dyrevelferdsmeldingen er ikke klart ennå. En representant fra LMD vil bli invitert 

til møtet i februar istedenfor.  

- Diskusjon om uttalelsen om utsett av fasan og rapphøns utsettes til neste møte. 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer.  

 

3. Orientering fra sekretær 

I. Innkomne henvendelser 

Rådet for dyreetikk fikk en forespørsel fra Mattilsynet om en av medlemmene kunne 

tenke seg å delta i en etikk-gruppe for the Partnership or the Assessment of Risks from 

Chemicals (PARC), et EU-finansiert initiativ for å konsolidere og styrke europeiske 

offentlige FoI-ressurser innen kjemisk risikovurdering for å beskytte humanhelse og 

miljøet. Dessverre hadde ikke den korte tidsfristen blitt videreformidlet godt nok og 

fristen for å melde sin interesse hadde utløpt før møtet.  

 

Tyr har sendt en henvendelse til Rådet ang. mutasjoner på MSTN-genet hos storfe og 

problemstillinger rundt dette (f.eks. belgisk blå). Tyr har nulltoleranse for spesifiserte 

mutasjoner som gir såkalt dobbeltmuskulatur hos kjøttfe og lurte på om tematikken har 

vært oppe til diskusjon i Rådet. 

 

Dette har tidligere blitt diskutert i Rådet og det var planer om å skrive en kort uttalelse 

ledet av representantene fra Norges bondelag/Norsk bonde- og Småbrukarlag. Da 

førstnevnte representant rakk seg fra Rådet, ble uttalelsen lagt på is. Kristian undersøker 

hvorfor tematikken er aktualisert og forhører seg med Tyr om hva de anser som 

risikofaktorer og hvor i kjeden de gode intensjonene om nulltoleranse kan svikte. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

II. Dyreetikk-konferansen 2022 – hva tar vi med oss videre? 

Dyreetikk-konferansen gikk av stabelen onsdag 16. november kl. 10.00-14.30 på 

Litteraturhuset med ca. 100 deltakere i salen og anslagsvis 100 på nett (deriblant flere 

skoleklasser). Det var enighet om at konferansen var vellykket og at DEK også bør 

arrangeres i 2023 over samme lest. Det ble foreslått å ha en bedre integrering av innlegg 

og debatt, ettersom flere mente debatten ble for generell. Det opplevdes også svært 

relevant å ha med forvaltningen for å få med praksis-perspektivet. Alt det praktiske 

rundt arrangementet fungerte bra. 50 minutter til lunsj var passe lengde og pausen 

fungerte godt som mingleplass.  

https://www.tyr.no/
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Ettersom oppnevningsperioden til det sittende Rådet utløper i juni, bør aktuelle 

problemstillinger for neste års konferanse diskuteres i mai, slik at neste Råd rekker å 

gjennomføre DEK i november. Aktuelle temaer kan være: 

- Er kjærlighet nok? Hoarding, hundeavl, hobbyprodusenter vs konvensjonell drift, 

dyr-menneske-forholdet, konsekvens av økende besetningsstørrelser, … 

- Hvis dyrene får velge, hvordan ville de hatt det/hva ville de gjøre? Motivasjon, 

perferanser, operant conditioning, dekkenstudien, … 

Alle medlemmer får i lekse til møtet i mai å tenke på mulige temaer til DEK 2023.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Alle 

 

4. Uttalelse om ville dyr som skadedyr 

Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Målet er å sende ut en polert utgave som kan 

diskuteres på møtet i februar.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Morten og Knut 

 

5. Uttalelse om jakt og jaktetikk – hva kan være aktuelle problemstillinger? 

Tidligere uttalelser om jakt(etikk) ble gjennomgått og det ble en kort diskusjon om mulige 

vinklinger for en ny uttalelse, f.eks. egnethet for jakt (krav til jegere, skadeskyting, 

holdninger, …). Espen lager et utkast og sender ut før møtet i feb. Målet er å ferdigstille 

uttalelsen innen utløpt oppnevningsperiode. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Espen 

 

6. Eventuelt  

Vi vil fortsette å holde møter på Thon Hotel Opera. Dette gjør at flere medlemmer kan 

reise fram og tilbake på samme dag. 

Møtetidspunkter 2023, begge på Thon Hotel Opera 

• 8. februar 

• 5. mai 

Kristian kontakter LMD over nyttår for å minne dem på at oppnevningsperioden holder 

på å gå ut og for å invitere dem til februar-møtet. 

Torunn Knævelsrud fyller 70 år i desember og skal slutte i Mattilsynet. Kristian deltar på 

markeringen og tar med en blomst fra Rådet som takk for godt samarbeid. 

 

 


