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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 7. september 2022 kl. 10.00-15.00 på Thon 

Hotel Opera og Teams 
 

Tilstede 

Knut 

Trygve  

Kristian 

Espen  

Torbjørn 

Lise 

Arne Johan 

Marit 

Eirin (digitalt) 

Morten (digitalt) 

Michaela (digitalt) 

 

Forfall 

Bodhild 

Randi 

Ruth 

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

Godkjent. Sak 4 om fasan og rapphøns ble behandlet først.  

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent uten kommentarer.  

 

3. Orientering fra sekretær 

I. Innkomne henvendelser 

 

Uttalelsen om termisk avlusning ble publisert i juni. Det har vært enkelte henvendelser, 

blant annet fra oppdrettsselskaper og media. Uttalelsen har også vært gjengitt i blant 

annet Bondebladet og Fagpressenytt. Et sammendrag av uttalelsen kommer på trykk i 

Norsk veterinærtidsskrift nr. 7. 

 

I august mottok RDE en henvendelse fra en jeger og grunneier som pålegges av Kongsberg 

kommune å skyte en stor andel elgkalver under jakta. Innsender opplever dette som 

svært uetisk, spesielt med tanke på elgkua som reagerer negativt på å miste kalven sin. 

RDE mottok en tilsvarende henvendelse i 2019 fra sammen innsender.  

 

Innsender ble i 2019 gjort oppmerksom på RDEs uttalelse om jakt og jaktforvaltning fra 

2007. Innsender vil bli minnet på denne igjen og informert om han han klage til 

Statsforvalteren og Miljødirektoratet.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

RDE er blitt gjort oppmerksom på et nytt produkt på det norske markedet kalt Releashe. 

Både Hund i fokus og Drammen hundesenter er skeptiske til produktet. De kaller det en 

«quick fix» og lurer på om produktet kan være lovstridig. Begge ønsker en vurdering/ 

uttalelse fra RDE. En tilvarende henvendelse har blitt sendt til Mattilsynet. 

 

Sekretær sendte en mail til Torunn Knævelsrud for å høre om hvordan de har behandlet 

saken. Mattilsynet skriver at de ikke uttaler seg om ulike produkter til hund, men at de 

viser til dvl § 8 om driftsformer, utstyr mv, særlig 2. ledd aktuelt: «Den som markedsfører 

eller omsetter nye driftsformer, metoder, utstyr og tekniske løsninger til bruk på dyr eller 

i dyrehold, skal påse at disse er utprøvd og funnet egnet ut fra hensynet til dyrevelferd.» 

Mattilsynet fører ikke aktivt tilsyn med dette, men kan i aktuelle tilfeller uttale seg om 

hvorvidt dokumentasjonen på at produktet er utprøvd og funnet egnet, holder mål. 

 

Produktet ble diskutert og det ble uttrykt en generell skepsis, spesielt knyttet til   

potensielt misbruk av produktet. Selv om det på hjemmesidene oppfordres til ikke å bruke 

Releashe som en erstatning for trening, dressur og kurs, er det en betydelig fare for at 

produktet brukes nettopp på denne måten. Produktet kan også bidra til en tingliggjøring 

https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-jakt-og-viltforvaltning/
https://www.releashe.me/no
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av hunden ved at man kan kontrollere atferden deres gjennom en fjernkontroll. Det ble 

også poengtert at Releashe i større grad må virke uforutsigbart for hunden sammenliknet 

med et vanlig bånd, og dermed påføre mer stress. Sekretær besvarer de to 

henvendelsene. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Dyrebeskyttelsen Norge v/Åshild Roaldset sendte RDE en kopi av en henvendelse til 

NMBU hvor de ber om at «NMBU Veterinærhøgskolen endrer på måten hundeavl blir 

undervist til studentene og at dagens forståelse for vitenskap, dagens teknologi og dagens 

forståelse av loven blir vektlagt i undervisningen og i valg av helseprogrammer som NMBU 

Veterinærhøgskolen skal ta del i». Henvendelsen var kun til orientering.  

 

II. Stortingsmelding om dyrevelferd 

Prosessen med innspill til stortingsmelding om dyrevelferd ble diskutert. Mange uttrykte 

skuffelse over at RDEs innspill kun inneholdt en beskrivelse av Rådets funksjon og rolle og 

ikke faglige innspill.  

 

Til tross for gode, faglige innspill, valgte leder og sekretær å ikke inkludere disse. 

Avgjørelsen ble tatt fordi flere av innspillene ikke hadde konsensus blant medlemmene 

og fordi den kort fristen gjorde vi ikke rakk å behandle saken på et møte. Vi har imidlertid 

stilt oss til disposisjon for LMD/NFD dersom det er ønskelig og både håper og tror vi får 

bidra senere i prosessen. En representant fra LMD vil bli invitert til november-møtet for å 

fortelle mer om arbeidet med meldingen. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

III. Dyreetikk-konferansen 2022 

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

i Oslo. Olaug Bollestad og Ragnhild Sollund har begge takket nei til å holde innlegg. Nye 

navn ble foreslått, sekretær inviterer dem. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

4. Uttalelse om oppdrett og utsett av fasan og rapphøns for trening av jakthunder 

Utkastet som ble sendt ut til medlemmene før møtet ble gjennomgått og diskutert. Det 

var enighet om at det er utfordringer knyttet til både oppdrett og utsett og at praksisen 

ikke er etisk forsvarlig. De nye innspillene vil bli innarbeidet og et nytt utkast sirkulert på 

mail. Dersom det er behov, vil uttalelsen bli gjennomgått på november-møtet. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Michaela 
 

5. Eventuelt  

Ingen saker ble meldt inn. Leder og sekretær har imidlertid diskutert om fremtidige møter 

bør holdes i Oslo sentrum slik som september-møtet. På den måten blir det lettere for 

folk å reise fram og tilbake på samme dag uten å måtte overnatte.  

https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-stortingsmelding-om-dyrevelferd/
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Etter avsluttet møte dro RDE på ekskursjon til FOD-gården hvor vi ble tatt godt imot. Vi 

fikk høre om hvordan foreningen jobber og fikk en omvisning i hunde- og kattehuset. RDE 

donerte 1000 kr til FOD-gården som takk for besøket.  

https://www.fod.no/fod-garden/

