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Dyreværnsloven og Det Dyreetiske Råd 
 
Det er ikke bare 100 år siden, at Danmark fik sin første dyreværnslov. Det er også 25 år 
siden, at Det Dyreetiske Råd i medfør af dyreværnsloven blev etableret. Da Det 
Dyreetiske Råd blev nedsat i 1991, var der fra politisk side ønske om, at Rådet skulle 
kunne behandle etiske spørgsmål om andre dyr end landbrugsdyr, fx forsøgsdyr. Det 
Dyreetiske Råds første udtalelse, der kom i 1992, var derfor en udtalelse om dyreforsøg, 
og den dannede grundlag for en revision af dyreforsøgsloven.  
 
Siden da har Det Dyreetiske Råd udtalt sig om adskillige emner i relation til hold og brug 
af dyr, såvel forsøgsdyr, produktionsdyr, familie- og hobbydyr som vildtlevede dyr. 
Rådets særlige kompetence er at afdække ikke blot faktuelle men også værdimæssige 
spørgsmål, og Det Dyreetiske Råd har igennem årene med sine anbefalinger bidraget til 
at fremme en række lovmæssige tiltag på dyreværnsområdet. 
 
Det Dyreetiske Råds opgaver har også udviklet sig, især med ændringen af 
dyreværnsloven i 2015. Rådet skal nu også være informations- og debatskabende, og det 
har fået en ny hjemmeside og et logo: 

 
 
Logoet afspejler flere aspekter af Det Dyreetiske Råds arbejde. Det første er øjet, der 
symboliserer dels Rådets overordnede opgave – at følge udviklingen inden for dyreværn, 
dels dyrene, da øjne er noget, de fleste dyr har. Derudover kan det ”at se nogen eller noget 
i øjnene” fremme etiske overvejelser. Det næste er de to forskelligt farvede halvcirkler. De 
illustrerer forskellige meninger, der samles til fælles drøftelser. Og endelig kan det mørke 
felt i midten ses som fokus for drøftelserne – nemlig dyrene. 
 
Det Dyreetiske Råd mener, at der er god grund til at tro, at de dyreetiske spørgsmål også 
vil spille en væsentlig rolle i fremtiden. Øget samhandel, globalisering, klimaforandringer 
og lignende gør dyreetiske spørgsmål presserende, og viden om og holdninger til 
dyrevelfærd og dyreetik skal efter Rådets opfattelse fortsat sættes på dagsordenen og 
prioriteres blandt disse andre områder.  
 
I år, hundrede år efter at den første dyreværnslov så dagens lys, giver Det Dyreetiske Råd 
den nuværende dyreværnslov et serviceeftersyn og ser på, om loven er tidssvarende. 
Rådet arrangerer en konference d. 8. juni og offentliggør i løbet af sommeren en udtalelse 
om loven. Det Dyreetisk Råd håber med disse initiativer og sit øvrige arbejde også 
fremover at bidrage til at kvalificere den offentlige debat, og dermed til at nuancere og 
inspirere den fortsatte udvikling af dyreværnslovgivningen. 
 
Med venlig hilsen og tillykke med fødselsdagen, 
Det Dyreetiske Råd 


