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Rådet for dyreetikk 
Kristian Ellingsen-Dalskau, sekretær 
Veterinærinstituttet  
Postboks 64 
1431 Ås 
Mob: 917 02 970  
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Hjemmeside: http://www.radetfordyreetikk.no 
Facebook: https://www.facebook.com/radetfordyreetikk/  

 ____________________________________________________________________  
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Landbruks- og matdepartementet     
P.b. 8007 Dep.       
0030 Oslo        
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P.b. 8090 Dep.         
0032 Oslo            
 

 
Mattilsynet  
Felles postmottak 

P.b. 383 
2381 Brumunddal 
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RÅDET FOR DYREETIKK - ÅRSRAPPORT FOR 2022 
 
 

Medlemmer 

Landbruks- og matdepartementet har i samråd med Nærings- og fiskeridepartementet 

oppnevnt syv medlemmer og seks varamedlemmer for perioden 1.7.2019 – 30.6.2023 

Rådet for dyreetikk (RDE) har hatt følgende sammensetning: 

 

Leder  Knut Bøe, professor i etologi ved NMBU                               

 

Fagetisk representant  

Medlem:  Espen Gamlund, professor i filosofi ved Universitetet i Bergen (fra 7.  

februar) 

Varamedlem:  Andreas Føllesdal, professor i filosofi ved Universitetet i Oslo 

  (fungerte som hovedmedlem til 6. februar) 

  Arne Johan Vetlesen, professor i filosofi ved Universitet i Oslo (fra 7.  

februar)   

 

Representant for næringsmessig dyrehold, akvatiske dyr 

Medlem:  Eirin Silvik, kvalitets- og sertifiseringsansvarlig ved Kvarøy Fiskeoppdrett   

Varamedlem:  Marit Bærøe, regionsjef Sjømat Norge havbruk Nord                                             

 

Representant for næringsmessig dyrehold, terrestriske dyr 

Medlem:  Torbjørn Norland, styremedlem i Norsk Bonde- og Småbrukarlag                    

Varamedlem:  Birte Usland, styremedlem i Norges Bondelag (til 27. januar) 

  Bodhild Fjelltveit, andre nestleder i Norges Bondelag (fra 28. januar) 

 

Representant for dyrevernorganisasjonene 

Medlem:  Morten Tønnessen, professor i filosofi ved Universitetet i Stavanger  

Varamedlem:  Trygve Poppe, professor emeritus, tidligere professor ved NMBU Vet 

  

Representant for fiskeforskningen 

Medlem:  Lise Madsen, forskningssjef Sjømat i modellsystem,   

Havforskningsinstituttet (til 31.12) 

Varamedlem:  Chris Noble, seniorforsker Produksjonsbiologi og dyrevelferd, Nofima  

(til 31.12)        

 

Representant for forskningsmiljøene generelt 

Medlem:  Randi Oppermann Moe, professor i dyrevelferd ved NMBU Vet 

Varamedlem:  Ruth Newberry, professor i etologi ved NMBU Biovit 
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Mandat  

Rådet for dyreetikk skal 

1. Holde seg orientert om og vurdere prinsipielle etiske sider ved alle typer dyrehold og 

bruk av dyr, samt forholdet til viltlevende dyr. 

2. Vurdere direkte og indirekte bruk av bioteknologiske prinsipper på dyr. 

3. Vurdere etiske sider av moderne avlsarbeid og dyrehold, herunder bevaring av 

genetisk mangfold og hensynet til ville biologiske ressurser. 

4. Vurdere behov for endringer i eksisterende lovverk og forvaltningspraksis og ut fra 

dette gi råd til myndighetene når det gjelder tilsynet på dyrevernområdet. 

5. Bidra til løpende debatt om dyreetiske spørsmål i samfunnet og drive 

holdningsskapende arbeid. 

 

 

Sekretariat, budsjett og regnskap 
 

Mattilsynet tildeler driftsmidler til RDE. Veterinærinstituttet har regnskapsansvar, 

arbeidsgiveransvar og dekker lønnsmidlene til RDEs sekretær. Sekretariatet har kontor på 

Veterinærinstituttet på Ås. Sekretariatsarbeidet er beregnet til å utgjøre en halv stilling. 

Sekretær for RDE i 2022 har vært Kristian Ellingsen-Dalskau.  

 

RDE fikk for 2022 tildelt kr. 330 000,- i driftsmidler fra Mattilsynet.  

 

 

Arbeidet i Rådet i 2022 

I 2022 har RDE avholdt fire møter. De to første møtene ble holdt ved Veterinærinstituttet på 

Ås, mens de to siste ble holdt på Thon Hotel Opera i Oslo. 

 

Etter høstmøtet i september dro RDE på ekskursjon til FOD-gården (Foreningen for 

omplassering av dyr) hvor vi ble tatt godt imot av daglig leder Anna Lie. Vi fikk høre om 

hvordan foreningen jobber, diskuterte ulike problemstillinger og fikk en omvisning i hunde- 

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

 

16. november arrangerte RDE årets dyreetikk-konferanse med tittelen «Noen dyr er likere 

enn andre. Hvorfor behandler vi dyr forskjellig?» på Litteraturhuset i Oslo. Under det tre og 

en halv timer lange arrangementet, fikk vi tre gode og svært ulike foredrag om synet på dyr, 

bruk av dyr og dyrs rolle i dagens samfunn. Etter lunsj ble det paneldebatt med 

foredragsholderne og Live Kleveland fra Dyrevernalliansen. Temaet skapte stort 

engasjement. Drøyt 100 personer var tiltede i salen, og et tilsvarende antall, inkludert 

skoleklasser, fulgte overføringen på nett. Opptaket av konferansen (som du finner du her) 

har i skrivende stund blitt sett over 800 ganger. 

 

https://youtu.be/k6niQXCKWWU
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Uttalelser, brev, kronikker og annet 

- I oktober publiserte RDE uttalelsen «Uttalelse om klipping av flyvefjær hos fugler». 

Uttalelsen kan leses i sin helhet her. Et sammendrag av teksten med lenke til 

uttalelsen er publisert i Norsk veterinærtidsskrift. RDE fikk også oversatt uttalelsen til 

engelsk for å nå et internasjonalt publikum. Den engelske versjonen finner du her.  

- I september leverte RDE sitt skriftlige innspill til stortingsmelding om dyrevelferd, der 

vi tydeliggjorde vår rolle og betydning. Innspillet kan leses i sin helhet her. 

- I juni publiserte RDE uttalelsen «Er det mulig å benytte termisk behandling mot 

lakselus i norsk oppdrettsnæring på en velferdsmessig forsvarlig måte?». Uttalelsen 

kan leses i sin helhet her. Et sammendrag av teksten med lenke til uttalelsen er 

publisert i Norsk veterinærtidsskrift. 

- I februar publiserte RDE kronikken «Dyreparker – bevaring av truede dyrearter eller 

underholdning?» i Nationen. Kronikken kan leses i sin helhet her.  

- Oppdatering av RDEs Facebook- (https://www.facebook.com/radetfordyreetikk) og 

hjemmesider (www.radetfordyreetikk.no) har pågått kontinuerlig gjennom året.  

 

Deltakelse på møter og konferanser, faglige innlegg, intervjuer og liknende  

- Sekretær Kristian Ellingsen-Dalskau deltok på NRK P2 Ekko-sendingen «Hvor mye er 

en hund verdt?» 17. januar. Innslaget kan høres her. 

- Sekretær Kristian Ellingsen-Dalskau intervjuet i nettsaken «Kjende skam då ho brukte 

103.000 på redde livet til Molly (6)» på www.NRK.no. Saken kan leses i sin helhet her. 

- Fagetiker Espen Gamlund deltok i en debatt om skadeskyting av vilt på Naturkanal1. 

 

Henvendelser 

- Det har vært flere henvendelser til RDE fra media, organisasjoner, forvaltning, studenter, 

forskere og privatpersoner der det spørres etter Rådets synspunkter.  

 

Lederen og sekretæren ønsker å takke for et givende og lærerikt år i Rådet for dyreetikk. 

 

  

https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-klipping-av-flyvefjaer-hos-fugler/
https://www.radetfordyreetikk.no/statement-on-the-trimming-of-flight-feathers-in-birds/
https://www.radetfordyreetikk.no/radet-for-dyreetikks-innspill-til-stortingsmelding-om-dyrevelferd/
https://www.radetfordyreetikk.no/uttalelse-om-termisk-avlusning/
https://www.nationen.no/dyreparker-bevaring-av-truede-dyrearter-eller-underholdning/o/5-148-44685
https://www.facebook.com/radetfordyreetikk
http://www.radetfordyreetikk.no/
https://radio.nrk.no/serie/ekko/sesong/202201/MDFP02000922
http://www.nrk.no/
https://www.nrk.no/norge/kjende-skam-da-ho-brukte-103.000-pa-redde-livet-til-molly-_6_-1.15822900
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Med hilsen 

 

 

 

 

------------------------------------------- 

Kristian Ellingsen-Dalskau 

Sekretær 

 

 

 

 Regnskap for 2022 

 

Driftskostnader             NOK 

Medlemsmøter og ekskursjon                                               63 408,00                                             

Honorar, medl. inkl. arb. avg.                                                95 120,00* 

Dyreetikk-konferansen 2022                                                  48 866,00 

Hjelp til nettsider, webhosting, osv.                                     29 700,00 

Div. utgifter                                                                                 9 922,00 

Sum driftskostnader            247 016,00 

Sekretariat, lønn inkl. avgifter            701 953,00 

Totalt             948 969,00 

 
 
* Statlig ansatte medlemmer som kan definere RDE-aktivitet som en naturlig del av sine arbeidsoppgaver, 

mottar ikke honorar. Øvrige medlemmer honoreres etter satsene i Statens personalhåndbok 2022. 


