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Dyreetikkonferansen 2013

Dyrs natur under press
Hvordan vi former dyr i vårt bilde
I årets utgave av Dyreetikkonferansen rettes søkelyset mot alt vi mennesker gjør for å tilpasse
dyr til våre formål og behov. Er det etisk akseptabelt å avle opp ville dyr til et liv i fangenskap?
Er et vilt dyr som radiomerkes og overvåkes døgnet rundt fortsatt «vilt»? Hvordan kan vi i
praksis anerkjenne at husdyr også har naturlige behov? Spørsmålet vi stiller oss ved denne
konferansen er hvor langt vi mennesker etisk sett kan gå i å manipulere dyrs atferd. Hvor vilt
bør egentlig et dyr få være?
Den årlige konferansen arrangeres i år for andre gang. Bak arrangementet står representanter
for Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø (SUM) ved Universitetet i Oslo,
Minding Animals Norge, samt Norges veterinærhøgskole.
–I dyrevelferdsloven heter det at dyrs velferd skal vurderes ut fra «artstypiske og individuelle
behov», sier Kristian Bjørkdahl, forsker ved SUM, fagetisk medlem i Rådet for dyreetikk, og
en av arrangørene av konferansen.
–I loven står det også at vi plikter å gi dyrene muligheten til å utøve «naturlig atferd». Men
ofte øves det vold mot disse bestemmelsene. I landbruket, i naturforvaltningen, i hjemmene
våre, og i mange andre sammenhenger, får dyr ofte ikke leve ut naturlig atferd. Det er fordi vi
mennesker begrenser, hemmer, avler bort, overser, nedprioriterer, eller rett og slett frarøver
dyr denne muligheten.
Utgangspunktet for årets utgave av Dyreetikkonferansen er at vår tilpasning av dyr skjer både
med ville dyr og med husdyr, og konferansen ønsker derfor å belyse disse feltene under ett:
Mink og rødrev holdes i nettingbur med små muligheter til å bevege seg; store rovdyr utsettes
for frihetsberøvelse i form av radiomerking, overvåking, bedøvelse, prøvetaking og jakt;
sosiale kjæledyr tilpasset et liv i flokk tilbringer dagene alene og i ro; naturlig nysgjerrige
griser oppbevares i et miljø nærmest ribbet for stimuli.
–Alle disse praksisene er eksempler på at vi begrenser dyrs frihet for å tilfredsstille våre egne
behov, sier Bjørkdahl. –Kanskje er noen grad av frihetsberøvelse en betingelse for å holde dyr
i det hele tatt. Spørsmålet er bare hvor langt vi kan etisk sett kan gå.
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I forbindelse med konferansen, har arrangørene sendt ut en partiundersøkelse om dyrevelferd
til alle de større politiske partiene. Hensikten er blant annet å kartlegge de ulike partienes
oppfatninger

og

forpliktelser

på

området.

Arrangørene

går

gjennom

de

ulike

partiprogrammene med samme siktemål. Resultatene av disse undersøkelsene vil bli
offentliggjort.

Dato og tid: 22. august 2013, 10:00-15:25
Sted:

Litteraturhuset i Oslo, Wergeland-salen

Arrangører: Rådet for dyreetikk, Senter for utvikling og miljø, Minding Animals Norge,
Norges veterinærhøgskole
Nettside:

dyreetikkonferansen.no

Kontakt:

post@dyreetikkonferansen.no eller
kristian.bjorkdahl@sum.uio.no // 406 10 908

Foto: Morten Tønnessen
Dyreetikkonferansen er en årlig møteplass for formidling, utveksling og debatt for de ulike
aktørene som er interessert i dyreetikk og dyrevelferd i Norge. Hensikten med konferansen er
å løfte debatten om dyrs velferd opp fra skyttergravene og åpne opp for nye perspektiver,
bedret forståelse, og bedre forutsetninger for sameksistens mellom dyr og mennesker.
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Program

10.00-10.05

Velkomst ved Kristian Bjørkdahl (UiO/Rådet for dyreetikk)

10.05-10.15

Åpning ved Ellen Øseth (statssekretær i Miljøverndepartementet)

10.15-10.25

Videohilsen ved Marc Bekoff (University of Colorado)

10.25-10.50

«Hva er natur i en verden uten villmark?»
Foredrag ved Morten Tønnessen (UiS/Minding Animals Norge)

10.50-11.25

«Alle liker ulv»
Foredrag ved Ketil Skogen (NINA), inkludert 15 minutter til spørsmål og
diskusjon

11.25-11.40

Pause

11.40-12.40

«Fritt vilt? Forvaltningen av de store rovdyrene»
Paneldebatt med Arnodd Håpnes (Naturvernforbundet), Siri Martinsen
(NOAH), Ketil Skogen (NINA) og Åsmund Ystad (Folkeaksjonen ny
rovdyrpolitikk). Ordstyrer: Morten Tønnessen

12.40-13.40

Lunsj

13.40-14.15

«Hva er dyrevelferd?»
Foredrag ved Randi Oppermann Moe (Norges Veterinærhøgskole), inkludert
15 minutter til spørsmål og diskusjon

14.15-15.15

«Hvor naturlige liv lever husdyr?»
Paneldebatt med Bjarne Braastad (UMB/Foreningen norske etologer), Rasmus
Hansson (Miljøpartiet De Grønne), Siri Martinsen (NOAH), Randi Oppermann
Moe (NVH), Ola Nafstad (Animalia), Hege Gaudernack Tønnesen (Norges
pelsdyralslag), Torgeir Trældal (FrP). Ordstyrer: Kristian Bjørkdahl

15.15-15.25

Avslutning ved Gudbrand Bakken (Rådet for dyreetikk)

