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Invitasjon til presse og media
- Verdenskongress innen dyreatferd og dyrevelferd

‘Animal lives worth living’
5.-9. august 2019 arrangeres den 53. verdenskongressen av ISAE (International Society for Applied
Ethology) i Bergen.
ISAE er den verdensledende organisasjonen for forskere innen atferd og velferd hos dyr som holdes
av mennesker, spesielt husdyr og selskapsdyr. Medlemmene er hovedsakelig etologer
(atferdsforskere) og veterinærer som bidrar til å forbedre forholdene for dyrene med
kunnskapsformidling og med innspill til myndighetene som utarbeider lover og forskrifter for
dyrevelferd.

Arrangementskomiteen for ISAE 2019 ønsker presse og media velkommen til
kongressen torsdag 8. august kl. 11.00 i presserommet Dræggen 8 på
Radisson Blu Royal Hotel, på Bryggen i Bergen.
Her vil dere møte ledere for kongressen og ISAEs president sammen med hovedforedragsholdere,
som er spesielt invitert enten som nestorer innen forskningen og/eller som prisvinnere fra de siste
års kongresser (ISAEs Creativity Award og ISAEs New Investigator Award).
De har alle spennende resultater å fortelle om – innen dyrevelferd hos oppdrettsfisk, genetikken
bak husdyrenes atferd, hvordan vi kan skaffe kunnskap ved bruk av enkle metoder, og verdien av
sosiale relasjoner mellom dyrene.
Kongressen samler rundt 400 av de fremste forskere og fagfolk fra hele verden innen atferd og
velferd hos husdyr og selskapsdyr. Dette er ca. 100 flere deltakere enn på de siste to års kongresser i
Danmark og Canada. Det er 20 år siden sist denne kongressen ble holdt i Norge, så norske fagfolk og
media har en unik mulighet til å skaffe seg førstehånds kjennskap til hvor forskningen står i dag.
Deltakerne vil høre og se ca. 315 foredrag og posters med de nyeste forskningsresultatene. Årets
tema er «Animal lives worth living», eller «Dyreliv verdt å leve». Temaet viser hvilken visjon
forskerne har for dyreholdet. De presenterer resultater som gir ny kunnskap, slik at dyrene kan

sikres et bedre miljø, en avl som gir mer robuste dyr, bedre stellrutiner og bedre forhold mellom dyr
og røkter.
Kunnskap og holdninger
Sommerens fokus på dyrevelferd i svineholdet i Norge aktualiserer behovet for både kunnskap og
gode holdninger hos dyreeierne, og viser at dyrevelferd omfatter mange flere sider enn hvorvidt vi
skal ha pelsdyroppdrett i Norge. Det finnes utfordringer innen dyrevelferd hos alle arter av
produksjonsdyr og selskapsdyr. Det finnes ikke alltid lettvinte løsninger, slik mange dyrevernere tror.
Derfor må problemene løses med bedre innsikt i grunnleggende sider ved mekanismene bak dyrenes
atferd og behov, noe mange av foredragsholderne bidrar til.
Dyr som terapi- eller aktivitetstilbud
Anvendt etologi omfatter også dyreassisterte intervensjoner, hvordan dyr kan bidra til terapi- eller
aktivitetstilbud for mennesker med ulike typer problemer, slik en arbeider innen Inn på tunet, eller
Grønn omsorg.
Mange unge forskere
Disse temaene tiltrekker seg mange unge forskere, slik at ca. 30 % av deltakerne ved ISAE 2019 er
doktorgradsstudenter. Over halvparten av deltakerne er kvinner.
Natur- og kulturopplevelser
Under kongressen vil forskerne også oppleve norsk natur og kultur. Bergen kommune ved
ordføreren gir en mottakelse for alle deltakerne i Håkonshallen mandag 5. august. Onsdag blir det en
rekke halvdags utflukter til fjord, fjell, Bergen by og Troldhaugen, og til Matre forskningsstasjon. I
Håkonshallen, under åpningsseremonien tirsdag morgen, ved middag på Fløien onsdag kveld og
under banketten torsdag kveld får vi høre flere forskjellige kulturelle innslag med musikk og sang
komponert av bl.a. Ole Bull og Edvard Grieg. Etter banketten blir det mulighet for å lære enkle
norske folkedanser.
Øker kunnskap i land hvor dyrevelferd står svakt
I forbindelse med kongressen har ISAE fått sponsormidler fra USA-baserte Open Philantropy Project
til å dekke deltakelse for 14 forskere fra land der forskning innen anvendt dyreatferd har stått svakt
(fra Sudan, Bangladesh, Nigeria, India, Colombia, Taiwan, Argentina, Sri Lanka, Nigeria, China, Libya,
Brazil og Malaysia). Disse får også et dagskurs i dyrevelferd før kongressen med verdensledende
forelesere, samt en utferd etter kongressen til en rekke ulike husdyrproduksjoner i Hordaland.
Kongressen arrangeres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) med flere norske
institusjoner som samarbeidspartnere (Veterinærinstituttet, Havforskningsinstituttet, Animalia og
NIBIO). Professor Bjarne O. Braastad er leder av Organisasjonskomiteen, mens professor Ruth C.
Newberry leder Vitenskapelig komité, begge fra Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap ved
NMBU i Ås.

Vi tilbyr:
•
•
•

Invitasjon til å snakke med hovedtalere og arrangører torsdag 8. august kl 11
Fri entré til kongressen og posterutstillingen
Gratis lunsj 8. august

Kontakt: Bjarne Olai Braastad 41908693 bjarne.braastad@nmbu.no
Janne Karin Brodin 48183075 janne.brodin@nmbu.no
Program og annen informasjon om kongressen: http://www.isae2019.com/
Side for presse og media: http://www.isae2019.com/presse-og-media/

