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Referat 

Side 1  

Møte om: Pelsdyrutvalget 

Saksnr.: 13/1380 

Til stede: Anne Karin Hamre (leder), Hadle Nevøy, Camilla Kielland, Torstein 
Steine, Steen Henrik Møller, Guri Tveito, Sveinung Eikeland, 
Marianne Olssøn, Kathrine Ryeng 
 

Dato: 5.11.2014 kl 9.00 – 17.30 
 

Møteleder: Anne Karin Hamre 

Referent: Sekretariatet 

Sekretariat: Odd Anders Nilsen, Torild Jacobsen, Ragna Følling Elgjo og Ellen 
Langfoss 
 
 

MØTE 10 – PELSDYRUTVALGET 

 
1. Referat fra forrige møte 
Referat fra møte 8 (23.9) og møte 9 (15.-16.10), evt. ytterligere innspill innen 6.11 
 
2. Innspill vedr. film 
Utvalget har fått tilbud om en lukket visning av filmopptak om pelsdyr utført med skjult 
kamera. Utvalgsleder besvarer, og takker nei til henvendelsen. Utvalget samtykket i 
dette. 
 
3. Videre prosess 
Innspill til kapitlene 3, 4, 5, og 7 sendes sekretariatet innen 9.11. Bruke spor endringer i 
dokumentet, helst klippe ut avsnittene med innspill i et eget dokument. Ved forslag til 
endringer må det sendes konkrete, ferdig formulerte tekstforslag. Sende med kopi til 
alle.  
Ved evt. motstridende innspill, vil sekretariatet sende ut de konkrete avsnittene til 
drøfting i utvalget, evt. på siste møte. 
Medlemmene sender standpunkt og skriftlig begrunnelse til kapittel 11 til sekretariatet 
innen 9.11.  
 
4. Drøfting av utsendt tekstutkast til NOU  
Tekstutkast drøftet. Oppfølging: 

• Innspill fra Kathrine på kap. 8.2 gjennomgått og sendt ut til utvalget.  



Side 2 
 

• Kathrine bearbeider kap. 6 og sender sekretariatet i løpet av 6.11. Sekretariatet 
sender hele kap. 6 til utvalget i løpet av formiddagen 7.11 

• Torstein sender tekst til kap. 8 
• Steen sender tekst med innspill om konkurransekraft og elektronisk 

journalsystem 
• Marianne ferdigstiller kapittel 9 

Innspillene, samt tekstlige kommentarer fra øvrige medlemmer sendes sekretariatet 
innen 9. november. Hele utvalget kopieres. 
 
5. Oppsummering 
Neste møte er tirsdag 18. november (Gardermoen) ca 9.00 til ca 17.00. Nytt tekstutkast 
til NOU sendes fra sekretariatet fredag 14. november ca 12.00. Dette vil kun ha rom for 
mindre endringer. Språkvask og korrektur utføres av sekretariatet før oversendelse 
trykking. 
Tidspunkt for overlevering av rapport til statsrådene er satt til mandag 15. desember.  
 


