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MØTE 5 – PELSDYRUTVALGET 

 
1. Velkommen  v/Hamre 

Utvalgsleder ønsket velkommen og gjennomgikk plan for dagen.  
 
 

2. Dyrevelferd og etikk, innledende presentasjoner og drøfting 
 

Dyrevelferd og etikk – presentasjon ved Randi Oppermann Moe, NMBU 
 

• Den moralske sirkel  
• Etiske vurderinger – påvirkes av kunnskapsbase (erfaring, vitenskap) og prinsipper 

og verdier 
− Kontraktsetikk  
− Utilitarisme 
− Relasjonsetikk 
− Rettighetsetikk 

• De fem friheter 
− Frihet fra sult, tørst og feilernæring 
− Frihet fra unormal kulde og varme 
− Frihet fra frykt og stress 
− Frihet fra skade og sykdom 
− Frihet til å utøve normal atferd 



Side 2 
 

• Dyrevelferd definisjoner 
− Biologiske funksjon 
− Subjektiv opplevelse 
− Naturlig liv 

• Sammenhengen mellom dyrevelferd og dyreetikk 
• Hvilke faktorer påvirker dyrevelferden 

− Fysisk og sosialt miljø  
− ”Røkterfaktoren”, management, fôr og vann  
− Genetikk (avlsarbeid), erfaring 
− Motivasjon, behov, emosjoner, stress, helse  

• Behov og motivasjon 
− Hva liker dyr 

o Preferanser – observasjon av dyrets atferd under ”naturlige” 
betingelser og valgtester 

− og hvor sterkt ønsker de det 
o Motivasjon – i hvilken grad er dyret villig til å ”jobbe” for muligheten 

til å utføre bestemte atferder eller få tilgang til foretrukne belønninger 
• Emosjoner 

− Frykt og akutt stress 
− Positive emosjoner 
− Frustrasjon og kronisk stress 

• Frykt og stress – når blir frykt og stress et velferdsproblem 
• Atferdsforstyrrelser 
• Dyrehelse og –velferd 

− Atferd (f.eks halthet, sykdomsatferd) 
− Skader 
− Patologi 
− Dødelighet 
− Tilvekst 
− Smittefare 
− Spredning av skadende atferd 
− God dyrehelse må ligge i bunn! 

• Produksjonsparametre 
− Tilvekst, hold, slaktevekt 
− Kjøttkvalitet 
− Melk, egg 

• Registrering av dyrevelferd på besetningsnivå 
− Helsekort 
− Velferdsprotokoller 
− WelfareQuality 

• Velferdsprotokoller – dilemma ved valg av velferdsindikatorer 
• WelfareQuality velferdsprotokoller 
• Hva er god nok livskvalitet for dyr? 

− Hva er viktigst for et dyrs livskvalitet og hvilke indikatorer skal veie tyngst? 
− Hvor stor helserisiko er akseptabel ved f.eks miljøberikelse? 



Side 3 
 

− Hvor mange syke og lidende dyr kan vi akseptere i et system som ivaretar 
velferd hos ”dyr flest”? 

• Stikkord: Naturlig 
− Naturlig liv innebærer frykt, sult, tørst, ubehag (smerte, sykdom) 
− Naturlig men ikke altfor naturlig 
− Naturlig atferd er atferd som dyr utfører under naturlige forhold fordi det er 

behagelig og fremmer biologisk funksjon 
• Dilemma 

− Hvordan fremme et ”naturlig liv” og ivareta god dyrevelferd? 
− Hvor naturlig skal/kan dyrs liv være i en husdyrproduksjon? 

 
 
Atferdsbehov, oppstallingsmiljø og velferd hos oppdrettsrev – presentasjon ved Anne Lene 
Hovland, NMBU 
 
• Atferdsbehov generelt 
• Atferdsbehov for pelsdyr 

− Fôr og vann 
− Oppstalling som tillater 

o Normal artsspesifikk bevegelse 
 Sitte (rev), ligge, stå, gå, hvilestilling, strekke kroppen, løpe, 

hoppe, lek 
o Trygghet 

 Behov for å distansere seg fra situasjoner som kan skape frykt, 
aggresjon og stress 

• Aggressive artsfrender 
• Uforutsigbar, negativ menneskekontakt 

o Utforskning og stimulivariasjon 
o Sosialitet 

 Behov for periodevis sosial kontakt 
 Behov for isolasjon/tilbaketrekking 

• Alternative innhusningssystemer for sølvrev 
• Alternativ innhusing blårev 
• Videreutvikling av oppholdsenheter til rev 
• Utvikling av tamhetsgrad 
• Endring i lynne siden 2003 
• Sosialisering av pelsdyr 
• Betydningen av aktivitetsobjekter 
• Ekstra underlag til revevalper 
 
 
Kommentarer og stikkord til videre drøfting 
• Utfordringer omkring miljøberiking 
• Dyrevelferd knyttet til sterkt motivert atferd – hvordan avle bort atferd som er sterkt 

motivert 



Side 4 
 

• Muligheter for utvikling av holdsystemer for rev og mink som er bærekraftig 
økonomisk og som sikrer dyrevelferd og gir en allmenn aksept for næringa 

• Er det atferden i seg selv som er viktig eller er det målet med atferden som er 
viktig?  

• Ikke enkelt å gjøre klare forbedringer som går kun i positiv retning. Selv om noe ser 
ut som klar forbedring for mennesket er det ikke sikkert det bare er det for dyra det 
gjelder 

• Etikk – betydning av formålet med produksjonen. Vektlegging av argumenter vil 
gjenspeile det ståstedet man har 

• Hva er den etiske plattformen i dyrevelferdsloven, hva er den etiske plattformen i 
samfunnet. Naturlig atferd står omtalt i lovverket.  

• Hva er det viktigste forskningsbehovet framover når det gjelder pelsdyr. 
 
 
3. Drøfting dyrevelferd og etikk  
 
Drøfting i smågrupper, bl.a 

• Etiske dilemmaer rundt pelsdyrhold som skal diskuteres 
• Konkrete etiske problemstillinger knyttet til pelsdyrhold 

− Formålets betydning 
− Dyrevelferd i seg selv et moment i den etiske vurderingen 

 
 

4. Referat fra forrige møte 
Godkjent 

  
 
5. Orienteringssaker 

Ingen 
 
 

6. Oppsummering 
• Neste møte 12.-13. juni,  

Befaringer samt møtetid med bl.a. fortsettelse dyrevelferd og etikk 
 


