DSFMB Fyraftensmøde

Onsdag den 5. februar, 2020 kl. 17:00-19:00
Sted: Universitetsparken 4, 3. sal, 2100 København Ø.

Hvad føler en fisk (og andre havdyr) egentligt?
Man skal behandle dyr ordentligt. Men hvad ved vi egentlig om havdyrs evner til at opleve verden inklusiv ting som
smerte? Og hvilken indflydelse bør det have på vores håndtering af for eksempel fisk?

Som forbrugere har mange sikkert stået i køledisken og overvejet, hvorvidt makrellen eller torsken i
foliebakken endte sine dage på en måde som var nogenlunde ordentlig. Med andre ord om den led nogen
unødig overlast. Men hvordan kan vi vide dette?
Hvad er den videnskabelige status anno 2020 for, hvordan vi definerer og i praksis undersøger fænomener
som fx bevidsthed og smerteoplevelse hos havdyr og fisk? Hvordan udvikler dette forskningsområde inden for
dyreetik sig generelt i disse år? Hvad kan vi lære af de nyeste studier? Og hvordan går NGO’erne til denne sag?
Dette og meget mere vil vi blive klogere på via to oplæg den 5. februar.
Professor Björn Forkman fra Københavns Universitets Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab, vil give
aftenens første oplæg. Her vil han opdatere os på, hvor vi står videnskabeligt i dag i forhold til dyreetik, smerte
og deslige, samt give bud på i hvilken retning videnskaben er på vej hen.
Aftenens anden oplæg med titlen ”Fiskevelfærd i Danmark – sådan arbejder Dyrenes Beskyttelse med
fiskevelfærd” vil blive leveret af konsulent med ansvar for fisk Nicolaj Lindeborgh. Nicolaj vil fremlægge, hvor
Dyrenes beskyttelse ser de største udfordringer for fisk, den nuværende lovgivning på området samt hvordan,
de som NGO i praksis arbejder med at forbedre fisks velfærd. Endeligt vil der blive trukket paralleller til vores
nabolande, hvor mærkningsordninger rettet mod forbrugerne, om fisks velfærd i fiskeri og akvakultur allerede
findes.
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