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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 8. februar 2023 kl. 10.00-15.00 på Thon Hotel 

Opera  
 

Tilstede 

Knut 

Kristian 

Espen 

Arne Johan  

Torbjørn 

Morten 

Randi  

Eirin (digitalt) 

 

Forfall 

Ragnhild  

Ole Jakob 
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1. Godkjenning av møteinnkallingen og sakslisten 

Godkjent, men med følgende innspill: 

• Pkt. 3 Presentasjonsrunde for nye medlemmer utgår siden ingen av de nye 

medlemmene kunne delta på møtet 

 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 

Godkjent, men med en kort diskusjon om hva det innebar at paneldebatten under 

Dyreetikk-konferansen som ble oppfattet som litt for generell og i for liten grad bidro til 

å belyse hvorfor vi behandler dyr forskjellig.  

 

Det var enighet om at det er vanskelig å unngå at diskusjonene blir generelle.  

 

3. Presentasjonsrunde for nye medlemmer 

Utgikk 

 

 

4. Orientering fra sekretær 

I. Innkomne henvendelser 

RDE har mottatt en henvendelse fra Hilde Andenæs som ønsker en uttalelse fra RDE 

vedrørende NoFence/bruk av strøm for å begrense dyrs bevegelsesfrihet. RDE innser at 

produktet har både fordeler og ulemper. Ved bruk av digitale gjerder, kan dyrene oftere 

flyttes, noe som medfører bedre utnytting av beiteområdene og redusert 

snylterbelastning. Selv om strømstøt er smertefullt, viser forskningsresultater at 

produktet fungerer godt og at dyrene lærer seg å unngå å få støt.  

 

Sekretær skriver tilbake til Andenæs og sier at vi vil videreformidle henvendelsen som 

forslag til tema for uttalelse for det neste Rådet (etter 30.6.23), f.eks. med vinklingen 

bevegelsesfrihet for beitedyr, bruk av strøm for å kontrollere dyr eller god velferd i friluft 

for beitedyr.  

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Peer Ola Hofmo (Norsvin) har skrevet til RDE og uttrykt sin skuffelse over kunnskapsnivået 

og ukorrektheten til en av foredragsholderne på Dyreetikk-konferansen. Hofmo ønsket at 

RDE skulle diskutere dette. 

 

Saken ble diskutert, og medlemmene delte i stor grad Hofmos syn. RDE ønsker imidlertid 

ikke å endre sine rutiner ved å forhåndssensurere eller på annen måte styre hva 

foredragsholderne sier under innleggene sine. RDE kommer heller ikke til å sende ut en 

beklagelse til deltakerne av konferansen som foreslått i henvendelsen.  
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Det ble bestemt at fokus for det første møtet i det nye Rådet til høsten skulle være gris 

og at Hofmo sammen med en representant for Animalia (Sondre Stokke Naadland?) og 

Mattilsynet skulle inviteres til å delta. Målet vil være kunnskapsheving for RDE-

medlemmene. Sekretær skriver et svar til Hofmo. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

Lars Bjorhusdal, hundefører i Sør-Øst politidistrikt, har skrevet en henvendelse til RDE 

vedrørende pensjonerte politihunder. Tidligere har politihunder vært i privateie, mens 

det nå er en endring hvor staten eier hunden så lenge den er i tjeneste. Grunnet denne 

endringen, er Bjorhusdal bekymret for økt avlivning av pensjonerte politihunder fordi 

staten ikke lenger har bruk for dyrene og ikke vil dekke utgiftene forbundet med 

hundeholdet etter at dyret har gått av med pensjon.  

 

RDE vurderer dette primært som et økonomisk dilemma ettersom hundefører får tilbud 

om å overta hunden etter avsluttet tjeneste. Det fremgår ikke tydelig fra henvendelsen 

om eier/hundefører tidligere ble kompensert for utgifter etter at hunden ble pensjonert, 

men dersom dette var tilfelle, risikerer man at privatøkonomi i større grad avgjør om 

hunden må avlives eller ikke. Dyr bør ikke avlives av bekvemmelighetshensyn og 

omplassering bør etterstrebes dersom hundefører ikke kan eller ønsker å overta hunden 

vederlagsfritt. RDE ønsker imidlertid ikke å foreslå endringer for politiet/staten som 

juridisk sett har lov til å avlive dyrene. Sekretær skrivet et svar til Bjorhusdal. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

II. Diverse 

Mattilsynet antyder at DEK får et driftsbudsjett på 320 000 kr for 2023. Endelig 

bekreftelse vil komme etter hvert.  

 

Kristian deltok på avslutningen for Torunn Knævelsrud som har vært seksjonssjef 

dyrevelferd og RDEs kontaktperson i Mattilsynet. Torunn takker for blomstene. 

 

5. LMD forteller om prosessen med dyrevelferdsmeldingen (kl. 13.00) 

Torild Jacobsen (LMD) fortalte om mandat og planer for dyrevelferdsmeldingen 

(presentasjonen ligger vedlagt under).   

 

Dyrevelferdsmeldin

gen - Torild Jacobsen 8.2.23.pdf
 

 

Det ble enighet om at LMD skulle komme med en bestilling på et skriv som skal utarbeides 

av RDE med tittelen «De mest brennende etiske problemstillingene relatert til dyrevelferd 

i Norge i dag». Før skrivet oversendes LMD, skal det diskuteres på vårt neste møte 5. mai 
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med LMD som deltakere/observatører. En egen mail vedr. aktuelle temaer er sendt ut til 

alle medlemmene. Følgende temaer kan være aktuelle: 

• «Før, under og etter livet» 

o Avl 

o Driftsformer 

o Slakt/avliving 

• Kategorisering av dyr – hobby/produksjonsdyr – eide (næring og ikke-næring + 

dyrepark/eierløse) vs ikke-eide dyr 

• Jakt – skadeskyting/kompetansekrav 

• Hvilke dyr er beskyttet av dyrevelferdsloven? Hvilke arter burde vært med? Bløtdyr 

og insekter (unntatt honningbier og blekksprut) dekkes ikke. Oppdatert kunnskap om 

dyrs evner.  

• §3 Dyrs egenverdi – hva betyr denne i praksis? 

• Ansvarlig for oppfølgning: Alle, spesielt fagetikerne 

 

6. Uttalelse om utsett av fasan og rapphøns for trening av jakthunder 

Uttalelsen ble gjennomgått og diskutert. Kristian oppdaterer utkastet og sirkulerer på 

mail. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Kristian 

 

7.   Uttalelse om ville dyr som skadedyr 

Utkastet ble gjennomgått og diskutert. Det var enighet om at uttalelsen var godt skrevet 

og så godt som klart for publisering. Morten og Knut gjør de siste justeringene og sender 

til Kristian for publisering.  

Det ble også fremmet ønske om å skrive en kronikk med utgangspunkt i uttalelsen. 

• Ansvarlig for oppfølgning: Morten og Knut  

 

 

8. Eventuelt 

Ingen saker ble fremmet 

 


