Dyreetikkonferansen tar opp dobbeltmoral om fisk
Det er nå økende enighet om at fisk føler smerte, men hva betyr det for hvordan vi fisker og
avliver fisk? Og hvorfor stiller vi ikke de samme kravene til fiskeriene som til
oppdrettsnæringen? Dette er spørsmål som tas opp til debatt under Dyreetikkonferansen i
Trondheim, 20. august, under overskriften «Fiskelykke».
Dyreetikkonferansen arrangeres i år for tredje året på rad, og denne gangen finner
konferansen sted under fiskerimessen Nor-Fishing i Trondheim. Bakgrunnen for årets utgave
av konferansen er forskning som viser at også fisk kan føle smerte, samtidig som våre
moralske intuisjoner og politiske rammeverk ikke alltid tar dette inn over seg. -Det kan virke
som om dette er et tema vi som samfunn ikke har rukket å tenke godt nok gjennom, sier
Kristian Bjørkdahl, medlem av Rådet for dyreetikk, som er en av arrangørene bak
konferansen. –Når man for eksempel har krav til human avliving i oppdrettsnæringen, men
ikke i fiskeriene, kan det lett se ut som et tilfelle av dobbeltmoral, legger han til.
Vi har hatt for vane å tenke annerledes om fisk enn om andre dyr, men det er det ikke
nødvendigvis noen grunn til. Blant forskerne på feltet mener nå et klart flertall at fisk kan føle
smerte på linje med andre dyr. -Dette er ikke overraskende, sier fiskevelferdsforsker Tore
Kristiansen, medlem av Rådet for dyreetikk. Som alle andre dyr, må også fisk dekke sine
behov, unngå farer, og lære av erfaringer. Da er evnen til å skille mellom «goder» og
«onder» til stor hjelp, forklarer han.
Rådet for dyreetikk arbeider for tiden med en uttalelse om fiskevelferd, og under konferansen
vil Kristiansen innlede om hovedtrekkene i uttalelsen. Blant de øvrige deltagerne er Henrik
Stenwig (direktør for helse og kvalitet ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening,
Susanna Lybæk (vitenskapelig rådgiver i Dyrevernalliansen) og Aud Skrudland
(spesialinspektør i Mattilsynet).
-Det vi vil med årets konferanse er å sette fiskevelferd høyere opp på dagsorden, hos
myndigheter, fiskeri- og oppdrettsnæring, hobbyfiskere og forbrukere, sier Morten Tønnessen,
leder i Minding Animals Norge, en av arrangørene. -Hvis vi tar dyrevelferdsloven og den nye
kunnskapen om fiskens føleevne på alvor, hvordan bør vi – myndigheter, yrkesfiskere,
hobbyfiskere, oppdrettere og forbrukere – endre vår praksis overfor fisk? Hva vil dette bety
for hvordan vi fisker og avliver fisk?
Dyreetikkonferansen er et samarbeid mellom Rådet for dyreetikk, Minding Animals Norge,
Senter for utvikling og miljø (SUM), og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
(NMBU). Konferansen skal være 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.

Tid: Onsdag 20. august, kl. 13.00-17.00
Sted: Trondheim Spektrum, Hall H
Kontakt: post@dyreetikkonferansen.no eller kristian.bjorkdahl@sum.uio.no
Mer informasjon: http://dyreetikkonferansen.no/

