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Innledning
Mange mennesker er svært kritiske til hvordan dyr behandles i dag. Skepsisen gjelder ikke bare vanskjøtsel, men også slakt av dyr for menneskeføde og bruk av dyr for testing av produktsikkerhet. Noen protesterer sågar mot bruk av dyr i medisinsk forskning. Påstander og mistanker om misbruk av dyr i industri og forskning fører til aksjoner, politiske protester, og forslag til lovendringer i mange land. Inhuman slakt av sel og hval skaper internasjonalt opprør, vegetarianisme er populært blant ungdom, og laboratorier blir angrepet for å frigjøre forsøksdyr. 
Noen slike holdninger og reaksjoner kan betraktes som overdrevne, ubegrunnede eller irrasjonelle, særlig når det er tungtveiende praktiske og økonomiske verdier på spill. Men det er også reflekterte diskusjoner mange steder, også i næringene (Døving 1998, 63). 
Både rettslige og moralske normer tilsier varsomhet. I Norge kreve dyrevernloven og Europarådets konvensjon om husdyrhold at dyr ikke skal lide i utrengsmål. Dyrevernloven innebærer til og med at lakseoppdrettere må bedøve fisken før den avlives. Når vi ser på en del av de mest troverdige og gjennomtenkte etiske teoriene våre, stiller de også krav til forsvarlig behandling og avliving av mange dyrearter. Næringene, politikere og media må forholde seg til disse oppfatningene, uansett hvor uberettiget og uinformert kritikken synes å være. 
Kan vi argumentere om etikk?
I mange situasjoner vet vi ikke selv hva vi mener om rett og galt, og andre ganger er det uenighet oss imellom. Ramberg beskriver hvordan nyere hjerneforskning øker vår usikkerhet når det gjelder moralske spørsmål knyttet til hvilke vesener som har bevissthet og smerteopplevelser (000-000). Enighet om hvilke kriterier som bør styre behandlingen av dyr må søkes gjennom avklaring og vurdering av de normer, verdier og fakta det er rimelig å forvente enighet om. Men går det i det hele tatt an å argumentere om normer og verdier, for eksempel når det gjelder dyreetikk? 
Slik etisk refleksjon består i å ta utgangspunkt i aksepterte og gjennomtenkte oppfatninger om riktig og galt, og justere dem innbyrdes og i lys av annen informasjon for å komme fram til en systematisk teori som stemmer innbyrdes, og som kan forsvares mot innvendinger. En slik helhetlig og konsistent etikk sies ofte å være i reflektiv likevekt (Rawls 1971). Hvis vi for eksempel mener at mennesker, dyr og planter har synkende moralsk status, må vi kunne forklare hvilke trekk ved disse vesenene som tilsier forskjellig status, og hvorfor den menneskers status innebærer forbud mot å drepes for å oppnå mat, mens dyr og planter har en status som tillater dette. 
Av og til er det bedre å justere våre konkrete moraloppfatningene i lys av prinsippene vi ønsker å holde fast ved. Andre ganger kan vi synes at det er bedre å velge prinsipper med tanke på å sikre sammenfall med de konkrete moraloppfatningene. Noen hevder at den ene av disse strategiene er bedre enn den andre. For eksempel har Peter Singer hevdet at siden så mange av våre konkrete vurderinger er farget av vår kultur, bør vi i størst mulig grad se bort fra disse oppfatningene for heller å bygge på et nærmest selvinnlysende prinsipp om upartiskhet (Singer 1974, 516; 1981, 100).
Det er et par problemer med denne strategien. Riktig nok er våre konkrete vurderinger preget av kulturen vi vokser opp i, men det gjelder også moralprinsippene. Det er intet som sikrer at de mer generelle normene er riktigere fordi de er mer abstrakte i formen. Det andre punktet henger sammen med det første. Det er ikke enighet oss imellom om hva som er selvinnlysende prinsipper. Mange mener at verden eksisterer som Guds skaperverk, og at mennesker er skapt i Guds bilde (Se Christoffersen fremstilling, s. 000-000) . Dette gir moralske føringer på hvordan dyr bør behandles. Men det er mange som ikke deler disse grunnleggende antagelsene. For eksempel avviser Singer at noen arters interesser får mer vekt simpelthen fordi det er mennesker det er snakk om (Singer 1990) - men det vil mange andre være uenige i. Det er påfallende i mange etikkdebatter at mange mener at begrunnelsesbyrden ligger hos motparten: hver part betrakter egne prinsipper som selvinnlysende (se bl.a. (Regan 1982). 
En alternativ strategi er å være åpen for at både grunnleggende prinsipper, begreper og konkrete vurderinger må kunne begrunnes og endres i prosessen med å nå fram til en reflektiv likevekt, der det er samsvar mellom premisser og konklusjoner. Selv om det kan tenkes flere, gjensidig uforenelige slike teorier, er risikoen liten så lenge vi legger vekt på å ha klare argumentkjeder, og utforske premisser og konsekvenser omhyggelig. Viktige moralske spørsmål må avklares (Wetlesen 1999a, 1999b): Hvem eller hva har moralsk status? Og har de lik eller gradert moralsk statusverdi? Ofte bygger våre moralske vurderinger dels på empiriske funn, for eksempel når det gjelder hva dyr kan oppleve og føle, eller hvorvidt mennesker kan leve uten kjøtt. Slike premisser må også granskes. Således kan man spørre seg om oppdrett og avliving av laks påfører dyrene lidelse. Hvorvidt fisk kan lide har vært drøftet før (Cholmondeley-Pennell 1870, Verheijen og Buwalda 1988), men det viser seg at begrepene 'lidelse', 'smerte' og 'bevissthet' kan forstås og vektlegges på ulike måter (se Gjelsvik , s. 000-000, og Ramberg, s. 000-000). Dersom fisk kan oppleve smerte må oppdrettspraksis preges av dette faktum. Men dersom fisk ikke har bevissthet om smerte tilsier dette at språkbruk bør endres: da kan det være villedende å snakke om 'lidelse' og 'stress- og fluktreaksjoner', fordi det bare er muskelreflekser, uten at fisk har noen opplevelse av situasjonen som ille. Dette er av stor betydning for våre vurderinger, både av om laks lider, og det moralske spørsmål: om det spiller noen rolle.
Disposisjon
I utgangspunktet er våre oppfatninger om dette uklare, og mange er uenige. Det er minst tre viktige områder det er uklarhet om. 1) Moralen sies ofte å kreve at alle berørte parter må tas tilbørlig hensyn til, der alle med samme moralske status som blir likt berørt må behandles likt. Et viktig spørsmål gjelder hvordan partenes interesser skal bli tatt tilbørlig hensyn til. Peter Singer, en av de tidlige og fremtredende bidragsyterne til refleksjon om dyreetikk, formulerer etikkens grunnperspektiv på denne måten:
Vi kan bevege oss henimot en begrunnet løsning på etiske uenigheter ved å ta utgangspunkt i elementer av upartiskhet som finnes i ideen om å begrunne ens adferd til samfunnet som helhet, og forlenge den til et prinsipp om at for å være etisk forsvarlig må en beslutning gi lik vekt til interessene hos alle som blir berørt av beslutningen
(Singer 1981, 100)
Men hva vil det si å gi lik vekt til alle? Her er det flere mulige presiseringer. Krever rettferdighet likebehandling av alle parters like interesser slik at hensynet til de mange kan tillate at en ofres for de mange? Eller innebærer tilbørlig hensyn også at den enkelte har noe vern mot flertallets interesser? 
2) For det andre: Hvilke interesser skal telle. På hvilke områder kan veseners ve og vel fremmes eller hemmes? Er det for eksempel til skade for dyr og mennesker å ikke leve et "naturlig" liv og ikke dø en "naturlig" død, men isteden å leve innesperret i båser eller kummer, og utsettes for en brå dø tidlig i livsløpet? 
3) For det tredje, hvilke vesener teller  hvem har moralsk status i vurderingen av hvordan vi bør handle, og på hvilke måter er de part i det moralske univers? Er for eksempel behandlingen av dyr viktig, men bare fordi det påvirker oss mennesker  at vi føler ubehag ved å se noen former for avlivning, eller fordi vi blir avstumpet ved å drepe andre dyr? Eller har dyr også et selvstendig krav på å bli tatt hensyn til ? 
Ulike normative teorier har forskjellige svar på disse tre spørsmålene. Del 1-4 går gjennom noen systematiske svar som har vært anført til fordel for at dyr har krav på respekt og vern. Det kan være verd å bemerke at det også finnes andre kombinasjoner av tilbørlig hensyn, relevante interesser og moralsk status. Del 5 går inn på noen av de sentrale spørsmålene som må avklares for å kunne vurdere forskjellige måter å behandle dyr: hva som skal til for at dyr skal tilkjennes interesser overhodet, særlig om dyr har bevissthet, og litt om dyr kan sies å ha interesse av å leve.
Det vil fremgå at svarene må bygge på både fysiologi og teorier om forholdet mellom bevissthet og fysiologi, i tillegg til å bygge på etiske teorier.
I tillegg til å formidle en del forskning om disse temaene skal jeg trekke tre forsøksvise konklusjoner fra litteraturen. 1. Flere normative teorier tilsier at vi må legge en viss vekt på å unngå å påføre de dyr lidelse som opplever smerte eller har forventninger. 2 Det er ikke opplagt at alle dyr opplever smerte i en moralsk relevant betydning, blant annet fordi de mangler de hjernedelene som er nødvendig. Det er mulig at dette gjelder noen fiskeslag. Bedøvelse av oppdrettslaks er altså kanskje ikke påkrevet. 3.	Selv om dyr ikke skal påføres lidelse, vil flere etiske teorier likevel tillate at dyr blir drept for våre formål. Strenge krav til behandlingen av dyr i landbruk, forskning og havbruk kan dermed være forenlig med å tillate avliving av dyr for mat.
1 Utilitarisme - Peter Singer
Tilbørlig hensyn: Nyttemaksimering
Peter Singer skriver innenfor den utilitaristiske tradisjonen. Denne moralfilosofiske retningen hevder at den handling er riktig som fremmer mest velferd totalt. Utilitarismen innebærer at man må søke å maksimere velferden hos alle berørte parter, sett under ett. Dersom dagens husdyravl innebærer at storfe lider, må dette ubehaget veies opp mot det velværet mennesker får - både nytelsen av å spise kjøttet, og nytten av å drive med jordbruk, slakt, og salg av kjøtt. Men Singer hevder at dagens jordbruk påfører så stor lidelse at det ikke oppveies - og han mener at dagens stordrift ikke kan oppnås uten å påføre dyrene smerte (Singer 1990, 172-73).
Interesser:
Singer anser at evnen til å lide eller ha velvære er en nødvendig betingelse for å ha interesser over hodet. Han deler også utilitarismens vurdering at lidelse er et onde, og at velvære er et gode. 
Samtidig er ikke all lykke like verdifull. For dyr med bevisste fornemmelser av lyst eller smerte legger Singer vekt på disse opplevelsene - en form for hedonisme (se Sandøe et al., s. 000-000). Men selvbevissthet øker verdien av opplevelser, og for vesener med selvbevissthet legger Singer vekt på hvilke preferanser de har - altså en versjon av preferanseutilitarisme. Å leve er en mer verdifull interesse for vesener som forstår seg selv som selvstendige vesener med en fortid og en fremtid (Singer 1979, 103). Dette gjelder i like stor eller liten grad for mennesker som for dyr. Dermed kan høyerestående primater ha mer tungtveiende interesser enn svært tilbakestående mennesker. Hva med mennesker som har nerveskader som forhindrer smerteopplevelse? De vil som oftest også har andre former for opplevelser som de opplever som positive eller negative. Disse opplevelsene teller også, siden Singer er preferanseutilitarist med hensyn til de som har selvbevissthet. 
Har vesener ut fra dette perspektivet en interesse av å leve, som eventuelt kan telle mot avlivning "unormalt" tidlig? Singer synes å hevde dette (1979 kap. 5, likedan Clark 1977, 40; se Leahy 1991, 164). Men det er vanskelig å se at dette kan begrunnes for alle dyr utelukkende ut fra deres subjektive opplevelser. Dyr som ikke er bevisst en fremtid vil ikke få sin faktiske velvære beskåret, og dersom den totale lykke maksimeres ved å ta livet av noen vesener uten at de lider er slik avlivning uproblematisk ut fra denne teorien.
Parter
Det finnes både dyr og mennesker innenfor den "utvidede sirkel", som er Singers beskrivelse av de som har moralsk status - og tittel på en av bøkene hans (1981). Men dyr og ting som ikke opplever smerte eller velvære teller ikke: hos dem er det ingenting å ta hensyn til (1990, 185). 
Det sentrale punktet for dyrearters vedkommende er om dyrene kan oppleve smerte eller velvære. Om laksen har slike opplevelser, teller den som direkte berørt part, ellers ikke. Et viktig spørsmål er dermed hvordan vi kan avklare om laks ikke bare har reflekser som virker vevsbevarende, men også kan oppleve smerte eller velvære - dette drøftes i del 7.
Selv om dyr kan lide, betyr det ikke at oppdrett og husdyrhold må opphøre. Spørsmålet blir heller om dette medfører lidelse som oppveies av positive opplevelser for andre. 
Tre konsekvenser kan nevnes:
1. Singer kan forstås som å gi en begrunnelsen for Dyrevernlovens paragraf 2: at man ikke skal påføre lidelse "i utrengsmål". Han påpeker stadig at mange husdyr lever under betingelser som medfører lidelse. Større bur og bedre stell vil medføre drastisk forbedring uten enorme kostnader. 
2. Samtidig er det ikke slik at Singers teori forkaster all lidelse, men bare den som er unødvendig. Det er med andre ord akseptabelt, til og med påkrevet, å påføre lidelse for noen parter dersom totalnytten dermed blir større. Det innebærer blant annet at dersom oppdrett og slakt av husdyr - eller fisk - medfører mindre lidelse enn den gleden det fører til, er slik praksis tillatt, og til og med påkrevet. 
3. Denne tilnærmingen forsvarer plagsomme forsøk på dyr, så lenge den forventede gevinsten i fremtidig velferd for andre parter er minst like stor. Selv om utprøving av ny sjampo antagelig ikke er forsvarlig, kan medisinske forsøk oftere forsvares.
2 Det levende subjektets rett: Tom Regan
Tom Regan deler Peter Singers oppfatning om at dyr teller, men han mener at utilitarismen lar vesener telle på den gale måten. Særlig vil han protestere mot de to siste konsekvensene nevnt ovenfor.
Tilbørlig hensyn: rett til liv med egenverdi 
Det er urettferdig, mener Regan, dersom uskyldige dyr ofres for andres skyld - selv om det fremmer totalvelferden aldri så mye. Dyr har rett til liv, og har rett til å beskyttes mot lidelse. Det er fundamentalt galt å betrakte dem som en ressurs for det felles beste, som utilitarismen gjør med alle vesener. Poenget er ikke bare at dyrene lider, men at de lider uten å ha gjort noe galt. 
Et sentralt punkt er hvorfor dyr må forstås å ha rettigheter. Begrunnelsen er at et vesen ("a being") har iboende verdi når det kan sies å "være subjekt for et liv" eller et livssubjekt. 
Hvilke dyr er så livssubjekter? Regan er uklar på dette punktet. Noen ganger kan det virke som han deler Singers syn, at det som teller er om dyret kan oppleve smerte eller velvære. Men Regan forbinder også det å være et livssubjekt med å ha det han kaller selvbevissthet ("self-consciousness"), i følgende betydning: Dersom vesenet er i stand til å ha oppfatninger, ønsker eller drifter, og er i stand til å ta initiativ for å oppnå formål; dersom de har sanseinntrykk, hukommelse, forventninger om fremtiden, opplever psykofysisk identitet over tid, og (eller?) dersom de har følelser av velvære eller smerte (Regan 1983, 243). Han mener at i alle fall høyerestående pattedyr har slik selvbevissthet, og dermed at de er livssubjekter. Samtidig mener Regan at alle dyreforsøk er uforsvarlige, og at kjøttproduksjon må opphøre. Det er ikke nok å sikre smertefri oppdrett og slakt, for å bruke dyr som middel er grunnleggende uakseptabelt. Det gjelder ikke bare dyr med denne form for bevissthet.
Interesser:
Regan mener at de relevante interessene er både opplevelser av fysisk smerte og velvære. I tillegg vil antagelig lidelse knyttet til skuffelse over frustrerte planer være viktig. Han nevner også psykologisk lidelse forbundet med å ikke få tilfredsstilt sine naturlige drifter (Regan 1982). Dette reiser spesielle problemer som drøftes i del 5. Han mener også at dyr har en interesse i å leve: at det er galt å drepe dem selv om det skjer uten smerte. Han synes å mene at dette er en interesse alle dyr har, ikke bare de som er livssubjekter. Begrunnelsen for dette avklares og vurderes nærmere i del 6.
Hvem er parter?
De vesener som er parter omfatter altså dyr som er livssubjekter, men tilsynelatende også alle andre dyr som har evnen til å oppleve smerte eller velvære. Det er mulig at Regan mener at det bare er den første gruppen dyr som er fullverdige parter - at den moralske status er gradert. 
Ut fra Regans teori kan det være galt å drepe dyr selv om det ikke medfører lidelse, for å drepe dyr bryter med den respekten vi bør ha for alt dyreliv. Dette gjelder forskningsformål så vel som slakt (Regan 1983). 
3 Kontraktetikk
Denne tradisjonen ser på moralske normer som regler man bør kunne forvente enighet om blant alle berørte parter. 
Tilbørlig hensyn: like vektige interesser setter like skranker
I kontraktetikken skal alle berørte parter telle, og telle likt i den forstand at regler og samfunnsinstitusjoner må kunne forsvares overfor alle berørte parter. Et tilfredsstillende eller riktig sett av regler er dermed ett som alle berørte parter kan forvente å slutte seg til, uansett hvilken av de berørte parter man er. 
Den kontraktetiske tradisjon har først og fremst vært benyttet for å begrunne prinsipper for institusjoner som regulerer mellommenneskelig samkvem, mest kjent blant nyere bidrag er John Rawls' teori Rettferdighet som rimelighet (Rawls 1971). 
Samspillet mellom etisk teori og konkrete moraloppfatninger kan illustreres av denne tradisjonen, fordi et springende punkt er hvem skal telle som part. Noen har anvendt denne tilnærmingen for å avvise at vårt forhold til dyr reiser moralske spørsmål (Carruthers 1992). Andre hevder at kontraktetikk må avvises nettopp fordi den har slike konsekvenser (Singer 1979, 16-17; Regan 1983). En tredje type respons forsøker å vise hvordan kontraktetikk gir føringer på den moralske behandlingen av dyr (Scanlon 1998, og se Gjelsvik s. 000-000).
Interesser:
Innenfor kontraktetisk tenkning blir et viktig normativt spørsmål hvilke sider ved individets situasjon som skal telle som grunnlag for innvendinger mot mulige regler. Det vil si at settet av interesser ikke betraktes som et ikke-normativt spørsmål, men noe som må avklares som ledd i de normative argumentene. For eksempel, i spørsmål om hvordan samfunnsinstitusjoner bør innrettes må vi også avklare hvilke interesser som institusjoner skal være ansvarlig for, og hvilke som individet skal holdes ansvarlig for. Dette skillet må dels bygge på en forståelse av hvordan preferanser dannes og kan justeres bevisst.
Rawls legger i sin teori vekt på to interesser vi må ta for gitt at mennesker har, utover å få dekket grunnbehov. For det første har vi alle en rettferdighetssans. Vi har evnen til å forstå, anvende, og underkaste oss prinsipper og regler vi oppfatter som rettferdige. Rettferdighetssansen gjør at vi ikke setter oss selv urettferdige mål i strid med de rettferdighetsprinsippene vi anser som riktige. Merk at dette premisset er utvetydig normativt. Teorien forsøker altså ikke å begrunne moralske hensyn ut fra egeninteressen. Det er heller ikke opplagt at alle mennesker faktisk har en sterk rettferdighetssans - det krever blant annet oppdragelse og samfunnsordninger som fostrer denne interessen.
For det andre er vi rasjonelle, i en bestemt, beskjeden forstand: Hver av oss har evnen til å danne seg en oppfatning om det gode liv, innenfor de mulighetene vi blir forespeilet. Vi forsøker å fremme eller oppnå dette målet, alene og i samarbeid med andre. Det betyr selvfølgelig ikke at vi er egoister - for våre mål kan ofte gjelde at andre mennesker får det godt.
Disse interessene både former problemstillingen Rawls er opptatt av, og begrenser hvilke interesser som får anføres til fordel og ugunst for ulike prinsipper.
Kontraktetikere blir derfor kritisert av noen for å plassere vesener uten disse egenskapene "hinsides rettferdighet". Barn, alvorlig utviklingshemmede og dyr har ikke alltid disse to interessene - og derfor faller de tilsynelatende utenfor det moralske rom (Singer 1979, 16-17; Regan 1983; Rachels 1986).
Andre varianter av kontraktetikken tar sikte på å identifisere hvilke normer langsiktig egennyttige individer ville enes om. Disse variantene håndterer heller ikke vårt forhold til dyr. Thomas Hobbes, og i nyere tid David Gauthier representerer denne linjen (Hobbes 1968; Gauthier 1986, 1990). Hos dem faller dyr utenfor. Selv om dyr kan oppleve smerte og velvære er de ikke relevante kontraktpartnere: de ikke kan skade oss, og de mangler viljeskontroll nok til å kunne følge regler. Tilsvarende betraktninger fører til at slike varianter av kontraktetikk ikke omfatter behandlingen av de mennesker som ikke kan skade eller fremme våre egennyttige interesser. Mange vil derfor avvise slike varianter fordi de ikke beskriver det vi vanligvis mener med moralsk oppførsel. Mange mener jo tvert i mot at vi har et særlig moralske ansvar for de svake og sårbare.
Parter
Tradisjonell kontraktteori har altså bare omfattet mennesker, og noen ganger begrenset til bare de mennesker som kan skade andre. Men vesener kan ha interesser som blir berørt, selv når de ikke kan gi sin tilslutning, ikke er i stand til å følge regler, og ikke kan reflektere om regler og grunner for adferd. Dette kan gjelde for dyr som opplever smerte, velvære eller ubehag. 
Det er ikke noe i veien for at en kontraktetikk tar utgangspunkt i at normer må ivareta de forskjellige interesser ulike berørte parter har. Et sentralt spørsmål blir om alle disse partene har moralsk status. I et kontraktetisk perspektivet blir dette et spørsmål om de er parter vi anser det som riktig å kunne forsvare våre handlinger overfor, ut fra grunner som disse partene ikke har grunn til å avvise. Dette perspektivet kan skille mellom normer mellom ulike slags parter, for eksempel avhengig av om normene gjelder forholdet mellom vesener som har rettferdighetssans eller mellom vesener som kan påvirke hverandre gjensidig. Egne normer kan være rimelige for mennesker med 'selvbevissthet' og evnen til å planlegge, overfor dyr som bare opplever smerte og velvære, uten evne til å skade.
En måte å presisere disse spørsmålene på er å avklare om mulige parter har egenskaper som gir oss grunner til å oppføre oss på bestemte måter i forhold til dem. T.M. Scanlon mener at dyrs evne til å oppleve smerte er en slik egenskap som kan gi oss noen grunner til å regulere vår adferd, men han er tilbakeholden med å tillegge dyr moralsk status som 'kontraktpart' utover dette. Likevel kan kontraktpartene kanskje bli enige om å tilkjenne også andre vesener en viss moralsk status, og anse smerte som et onde uansett om det er dyr eller mennesker som lider. (Scanlon 1998, 177-187; se Gjelsvik s. 000-000).
Noen konsekvenser av slike kontraktetiske tilnærminger kan være verd å merke seg.
For det første vil disse teoriene avvise at vi alltid har en plikt til å fremme det beste utfallet - her skiller de seg fra utilitarismen slik den uttrykkes bl.a. av Singer. Plikten til å ikke forårsake skade kan være viktigere enn en plikt til generell velgjørenhet. Det er for eksempel mer problematisk å misbruke noen som middel for å oppnå egne mål, enn å unnlate å fremme vedkommendes interesser. På dette punktet gir kontraktetikken uttrykk for Kants velkjente krav om at mennesker aldri må brukes bare som middel, men også alltid må behandles som et mål. 
Dersom husdyr blir å betrakte som part, er derfor den smerten som bevisst påføres husdyr mer problematisk enn den smerten som ville dyr utsettes for. 
Dersom dyr i prinsippet kan betraktes som part, vil dyrenes status avhenge av hvilke interesser de tillegges. Det vil si at hvilke krav som kan fremmes på dyrenes vegne er være avhengig av hvilke interesser de har: om det er en interesse i å unngå smerteopplevelser, som mange dyr kan ha, eller om det også er rimelig å tilkjenne dem en interesse i å fremme sine mål - som mange høyerestående dyr synes å ha.
4 Dyr som verdi for oss: indirekte verdier
Vi har sett på tre ulike moralske teorier som legger skranker på hvordan dyr bør behandles, begrunnet i at dyr i en eller annen forstand må anses som selvstendig moralsk part med relevante interesser. En fjerde gruppe teorier er også viktig å nevne.
Det finnes etiske tradisjoner som ikke tillegger dyrs lidelse egen vekt. Isteden hevder de at det bare er menneskers ve og vel som teller, eller mener at vesener har moralsk status bare dersom de enten kan tenke (Augustin ), kan holdes moralsk ansvarlig (Machan 1991), eller kan kommunisere argumenter (Habermas 1983, 1991, som diskutert av Krebs 1997). For slike tradisjoner spiller dyrs lidelse en indirekte rolle, via menneskers reaksjoner. Teoriene kan også sette skranker for hvordan dyr bør behandles, selv om bare mennesker anses som berørt part. Våre forpliktelser kan altså gjelde med hensyn til dyr, selv om de er begrunnet i våre moralske plikter til andre personer (se Wetlesen 1999a, 1999b; og Saugstad s. 000-000). Det kan være lærerikt å se på noen slike indirekte begrunnelser som altså ikke tilkjenner dyr status som en egen selvstendig moralsk part. Argumentene kan likevel begrunne tungtveiende og strenge krav til hvordan dyr bør behandles. 
Dyr kan påvirke menneskers interesser på flere måter (Krebs 1999).
Respekt for dyr - i samsvar med våre ernæringsbehov
Ved første øyekast kan det se ut som at vårt behov for mat tilsier at dyr - i alle fall produksjonsdyr - ikke bør beskyttes. Men det er ikke opplagt at vi må spise dyr. Riktig nok trenger vi bakterier i magesekken, men vi kan leve sunt med et kosthold uten dyreproteiner. Derfor kan ikke slakt av dyr begrunnes som nødvendig for menneskers grunnbehov. Allerede Plutark bemerker dette, likeså Tolstoy (Plutark 1959, Tolstoy 1967, og se Fox 1999). Riktig nok er husdyr og fisk nødvendig for å sikre mennesker dagens mangfold på menyen. Men denne gastronomiske begrunnelsen synes ikke å være en like tungtveiende grunn. 
Derimot er et vegetarisk kosthold noen ganger tilrådd av helsemessige grunner. Egen helse blir noen ganger bedre av å ikke spise kjøtt. Og andre menneskers kosthold er også viktig: Allerede i 1859 påpekte Alexander von Humboldt at et redusert kjøttforbruk frigjør mye kalorier til de som sulter (Humboldt 1974). Kjøtt er en ressurskrevende form for ernæring, mens med plantekosthold er det mange flere kalorier til disposisjon. Dette tankevekkende argumentet har nok mye for seg, men vi kan merke oss at det ikke beskytter dyr mot mishandling. Argumentet forhindrer heller ikke at vi spiser dyr som spiser mat mennesker ikke ville spist uansett.
Dyr kan gi oss fornemmelse av velvære
Dyr er kilde til glede for mennesker: tenk bare på fuglesang, å ri hester, gå tur med hund, og opplevelsen av en fiskestim i havet. Slike umiddelbare opplevelser av dyr forårsaker velvære hos oss - og de kan være helsebringende. Men lignende positive opplevelser kan oppnås uten dyr. Til en viss grad kan vi få samme opplevelser fra kunstige ting, eller ved å betrakte planter og fjell. Og det er ikke allmen enighet om at det bare er levende dyr som gir slike opplevelser. Mange mennesker mener for eksempel at jakt- og fiskeopplevelser er noe av det som gjør livet verd å leve. 
Vi kan verdsette dyr for sin egen del
Vi opplever ofte noe som verdifullt for dets egen del, ikke for tingens nytteverdi. For eksempel verdsetter vi ofte dyr ikke fordi de gir oss slike opplevelser - snarere går begrunnelsen den andre veien: vi verdsetter dyrene for det vi betrakter som deres iboende verdi (se Saugstad s. 000-000, Goodin 1992; Frankena 1979, fotnote 23; og Kant 1991).
Ofte kan bestemte dyr, og bestemte arter, være med på å gi oss en følelse av tilhørighet og del av vår selvforståelse. Men ikke alle mennesker verdsetter dyr på denne måten, så det er uklart hvilken vekt slike vurderinger skal tillegges i konflikt med andre menneskers ønsker og vurderinger. Fra et dyrevernsynspunkt må man også huske at dette argumentet kan slå begge veier. Det er ikke tvil om at mange jegere, fiskere og ansatte i kjøttvarebransjen betrakter det å avlive dyr som del av sin identitet og selvforståelse.
God behandling av dyr forhindre moralsk avstumping
Flere tenkere har krevd at vi ikke må skade dyr for å unngå at vi blir følelsesmessig avstumpet mot andre mennesker (Kant 1991, Aquinas, Salt 1892). Varsom behandling av dyr forsterker en lignende holdning til mennesker. 
Dette standpunktet er blitt kritisert for å ikke ivareta dyrs interesser på en god nok måte. "Er det bare for treningens skyld at vi bør ha medfølelse for dyr?" spør Schopenhauer (1995). Schopenhauers kritikk kan ikke uten videre aksepteres, for den er gyldig bare dersom dyr har selvstendig moralsk status. I vår diskusjon er det jo nettopp dette som er temaet. 
Dersom avstumpningsargumentet holder kan det få problematiske konsekvenser. Dels favner det svært vidt: det gjelder også i forhold til kunstige ting, så som dukker som barn er glade i. På den andre side favner ikke argumentet om de dyr vi ikke har sympati med. Dermed vil dyr som skårer høyt på en "Bambi"-skala beskyttes. Vi står friere når det gjelder dyrearter vi misliker, og de dyr som vi ikke opplever som lidende - deriblant kanskje fisk.
5 Kan dyr ha interesser, og hvilke?
Tre viktige spørsmål drøftes i denne siste delen. Kan dyr ha interesser over hodet? Og i såfall, i hvilken forstand er de bevisste? Og kan dyr sies å ha en interesse av å ikke dø?
"Dyr har ikke interesser"
Noen benekter at dyr overhode har interesser - selv ikke i å unngå smerte. Malebranche (1638-1715) avviste at dyr kan oppleve smerte ut fra et teologisk argument. Siden all lidelse er et resultat av Adams syndefall, og dyr ikke nedstammer fra Adam, kan de heller ikke lide. De færreste er parat til å legge dette premisset til grunn for diskusjoner om hvordan dyr skal behandles, så dette argumentet legger vi til side.
Frey er en annen tenker som hevder at dyr ikke har interesser. Han avviser utilitarisme i utgangspunktet, og særlig når det gjelder dyr (Frey 1980, 161). Det som er viktig for mennesker er ikke om vi føler smerte, mener Frey, men om vi får det slik vi ønsker. Masochister ønsker smerte, så de må sies å ha en interesse av å oppleve smerte. Det er altså ikke opplevelsen av smerte som er ille, men at de som ikke ønsker denne opplevelsen utsettes for den. Smerte teller bare som skade dersom dette ikke ønskes av aktøren. Noen mener at det ikke gir mening å si at dyr har ønsker eller preferanser. Hvorfor ikke?
Preferanser krever språk
Raymond Frey mener at dyr nok kan ha det verre eller bedre. Men det samme gjelder for planter. For at et vesen skal kunne ha interesser i en moralsk betydning, mener Frey at det også må ha ønsker eller drifter. For å ha ønsker, må det ha oppfatninger, men det krever i sin tur språk. Siden dyr ikke har språk har de heller ikke interesser (Frey 1980). Et eksempel: Når vi sier at 'katten tror at garnnøstet er bak gardinen" betyr dette ifølge Frey at vi må hevde at "katten tror at setningen 'garnnøstet er bak gardinen' er sann". Men katten mangler språk, og derfor har den ikke slike oppfatninger, og særlig ikke om setninger. Av den grunn kan den heller ikke foretrekke noen utfall fremfor andre, siden slikt må uttrykkes i form av oppfatninger. Derfor har de heller ikke interesser i å få tilfredsstilt slike ønsker.
Dette argumentet er ikke så overbevisende. I bestemte situasjoner kan kattens oppførsel kanskje la seg best forklare ved å tilskrive den slike oppfatninger, for eksempel hvis det ser ut som katten ble overrasket over at garnnøstet ikke var bak gardinen. Det er da uklart om vi også må tilskrive katten et språk. Andre filosofer, deriblant Christine Korsgaard, ser det som langt mer uproblematisk å si at dyr har grunner for sin adferd (Korsgaard 1996, 150-153). Men uansett understreker Freys argument betydningen av å kunne belegge slike påstander. Dette drøftes nedenfor.
Smerteopplevelser krever opplevelses-bevissthet
En annen innvending mot å anta at dyr har interesser presenteres av Carruther. Han hevder at det bare er mennesker og kanskje noen store aper som har opplevelses-bevissthet ("phenomenal consciousness"). Bare vesener som vet hvordan det er å oppleve noe - for eksempel hvordan det er å høre en trompetsolo, eller som vet hvordan det føles å slå albuen har slik bevissthet. Katter kan nok lukte at det er ost foran dem, og de har nok preferanser, men Carruther avviser at de har en bevissthet om at de sanser. Han mener at de derfor ikke opplever noe, for det krever slike subjektive opplevelser. Det betyr for eksempel at de ikke kan oppleve smerte (Carruthers 1998). 
Dette argumentet er også komplisert og problematisk. Minst tre viktige spørsmål må avklares: hvordan vi - og Carruther - kan avgjøre om dyr har opplevelsesbevissthet overhodet, om det er slik bevissthet som er nødvendig for å oppleve smerte eller velvære, og om det kun er slike opplevelser som teller som interesser - og ikke for eksempel naturlig utfoldelse.
Hvordan avgjør vi hvilke interesser dyr har?
Forskning og etisk refleksjon om dyr må unngå to farer. På den ene side må vi ikke begå antropomorfisme. Vi er ofte for hurtige med å tilskrive dyr eller planter menneskelige motiver og egenskaper, ut fra observasjoner av adferd. Vi sier at planter strekker seg mot solen, eller at et dyr savner moren sin, uten at det er nødvendig å tillegge dyrene slike ønsker for å forklare adferd (Mitchell, Thompson og Miles 1996). 
Den andre faren er det Roger Peterson beskriver som mekanomorfisme (Howard 1953). Vi kan ikke ta gitt at dyr bare reagerer ut fra reflekser eller som kompliserte datamaskiner, og at det i prinsippet er umulig at dyr tenker, føler, vil eller opplever noe. Malebranche og Rene Descartes blir ofte tillagt denne holdningen - selv om dette er omstridt (Dennet 1998).
Det som er galt med antropomorfisme og mekanomorfisme er en utidig eller urimelig tillegging eller fradømming av menneskelige egenskaper. En måte å unngå disse to farene er å være omhyggelig med å kreve belegg for når det er rimelig å tillegge et vesen bevissthet, følelser, forventninger og så videre. Lloyd Morgan, en pioner i komparativ psykologi, uttrykte det slik: "man skal ikke anta en høyere evne for å forklare adferd hvis en lavere evne er nok" (Morgan 1977, 53; og se Børresen s. 000-000). Dette er en anvendelse av et prinsipp om å ikke anta mer enn strengt nødvendig for å forklare fenomenene, ofte kalt Ockhams høvel etter William av Ockham. Dette prinsippet har vært kritisert, blant annet fordi det er uklart når en forklaring er enklere enn en annen, men for våre formål kan vi legge dette kravet til grunn.
Morgans regel utelukker ikke at dyr har bevissthet eller opplever smerte, men krever at vi må se grundig på hva som kan anføres til fordel og ugunst for slike antagelser.
Freys diskusjon av sin egen hund kan tjene som et eksempel på utilstrekkelig belegg for å avvise bevissthet hos dyr. Han sier at man ikke behøver å anta noe som en mellomliggende faktor mellom den positive reaksjonen i hunden som oppstår ved å se maten, til at hunden løper bort og spiser. Derfor er det ikke rom for ideer, oppfatninger eller tanker (Frey 1980, 103). Men dette en situasjon som ikke er egnet til å avvise at hunder har oppfatninger, forventninger. Tvert imot: med beskrivelsen "hunden ser maten" synes Frey å anta at hunden ikke bare ser en brun masse på de grønn plate, men at den skjønner at dette kan svelges. Og noe slags tanker må vel foregå hos hunden for å forklare hvorfor hunden løper i retning av maten, heller enn å gå bort fra den. Andre eksperimenter er vanskeligere å forklare uten å ty til begreper som 'tanker', 'oppfatninger' og den slags, for eksempel dette: To hunder får mat, begge spiser til de stopper. I den enes matskål blir det liggende mye mat. Etter en stund vil bare den hunden prøve å komme bort til skålen sin. Det virker rimelig å anta at denne hunden husker at det er mat igjen.
Vi kan altså lage eksperimenter for å teste om dyr har adferd som bare kan forklares ved at dyrene har oppfatninger og forventninger (Allen 1997a, 1997b, 1997c, Bekoff og Allen 1996).
Andre inntak for å avklare om dyr har ulike former for bevissthet kan bygge på det vi vet om nevrologi og hjerneaktivitet. 
Bevissthetstyper 
Mange som diskuterer bevissthet hos dyr synes å snakke forbi hverandre. For eksempel bruker Peter Singer tre kriterier for å avklare om en organisme kan oppleve smerte: I tillegg til adferd og et nervesystem må smerteopplevelse ha en utviklingsmessig verdi. Men det er uklart hva det tredje kriteriet innebærer: hva vil det si å "oppleve" eller være seg "bevisst" smerte? 'Bevissthet' blir brukt på minst seks ulike måter (se Allen 1997b og Vauclair 1996)
A Våken tilstand
De fleste dyr veksler mellom å være våkne og å sove, altså "ved bevissthet" eller ikke. Til sammenligning mangler planter denne form for 'bevissthet'. 
B Reagerer på inntrykk fra omgivelsene
Mange vesener reagerer på impulser utenfra med smerte- og fryktreaksjoner. En del av disse kan være reflekser, uten at dyr meningsfylt kan sies å oppleve noe.
Dyr reagerer på sine omgivelser gjennom sansenerver, nosiseptorene, som stimuleres av vevsødeleggelse og mulig slik skade. Nervesignalet - nosisepsjon - prosesseres i ryggmargen og det øvrige nervesystemet. Alle reflekser som tjener til å redusere eller hindre vevskade er et resultat av slike reaksjoner. Planter reagerer også på vevskader, og kan sies å være bevisste i denne betydningen. Mennesker opplever smerte ved en del nosisepsjon. Selv om det er ikke grunn til å tro at planter har den slags opplevelse er det mange likheter mellom dyrs og menneskers nosisepsjon (Walker 1983). Mange dyr reagerer for eksempel på vevskader med unnvikelsesmanøvrer. Men det er ikke så opplagt at rene reflekser bør tillegges stor moralsk vekt.
C Subjektiv opplevelse
Et viktig spørsmål er om unnvikelses- og fryktadferd er rene refleksbevegelser, eller om dyrene også føler eller opplever noe - og at det oppleves som sterkt ubehagelig. Det har historisk vært omdiskutert om dyr har en subjektiv opplevelse forårsaket av sanseinntrykkene -- om det altså gjør vondt for dyr å skade vevet. Noen dyr kryper sammen når de ser at de vil bli slått, de unngår elektriske støt og sterk varme, og reagerer dermed på samme måte som mennesker. Dette brukes som belegg for å hevde at også dyr må ha negative opplevelse knyttet til noen former for vevsskade (Rollin 1998, 149).
Men det er ikke gitt at likhet i nervebaner er tilstrekkelig for at dyr også opplever smerte, angst og lignende - for slik adferd kan utelukkende være refleksbevegelser. For å kunne oppleve noe som vondt må nervesignalene bearbeides i hjernen på en måte som gir grunn til å anta at dyret opplever noe sterkt negativt. Det er uklart om alle dyr kan oppleve smerte i denne betydningen. Ikke engang alle mennesker opplever vevsskade som vondt! 
Opplevelse av smerte krever at nervesignalene behandles i thalamus og hjernens cortex (Se Brattelid 1999 for en oversikt på norsk). For noen dyr kan dette opplagt skje, mens det for andre dyr er uklart. Ta for eksempel fisk. En komite om smerte i forsøksdyr oppsummerer at 
Fisk har noen neuropeptider i sentralnervesystemet, deriblant substans P og enkefalin, som likner på de som finnes i pattedyrenes nosiseptive system. Fisk reagerer på skade eller irritasjon ved å trekke tilbake, men reaksjonene på gjentatte stimuli er små eller fraværende, og fisk med store skader synes å opptre normalt. Det er derfor vanskelig å beskrive fiskenes respons på skadelige stimuli som åpenbare tegn på smerte, og det mangler direkte belegg for at fisk oppfatter smerte som andre virveldyr gjør (Medway 1980, Arena og Richardson 1990).
(Committee on Pain and Distress in Laboratory Animals 1992).
Likevel anbefaler komiteen at man forsøker å minimere skade som kan medføre smerte hos fisk, slik som hos varmblodige virveldyr. 
Mennesker har reseptorer for benzodiazepiner, som hos oss reduserer angst. Andrew Rowan og Michael W. Fox viser til at liknende reseptorer finnes hos pattedyr, fugler, reptiler, amfibier og (noen) fisk (Rowan 1984; Fox 1986, 136). De hevder på dette grunnlaget at de fleste virveldyr kan oppleve en slags angst som er fysiologisk lik den som finnes hos mennesker - i alle fall at den formidles via lignende reseptorer i hjernen. Dette anføres som indirekte biokjemisk belegg for at alle virveldyr, unntatt muligens noen laverestående fisk, har nevrokjemisk evne til å oppleve angst. Michael W. Fox skriver således at "at alle dyr med følesans har en "naturlig opiat" nevroendokrin mekanisme som blokkerer smertefulle opplevelser over en viss grense. Til og med meitemark har slike systemer." (Fox 1986).
Men disse funnene er ikke nok til å bekrefte at en del dyr kan oppleve smerte eller angst. Kanskje har disse reseptorene en annen virkning hos dyr, og dyrene det er snakk om må kunne ha den slags hjerneaktivitet som kreves. 
Hos mennesker tyder noen eksperimenter på at vår opplevelse av smerte som noe vondt er avhengig av aktivitet i forhjernen. Hvis aktiviteten i forhjernen stopper, for eksempel ved lobotomi eller med medisiner, rapporter personene at de merker at stikk og slag gjør vondt, men de sier at de ikke bryr seg om at det gjør vondt - det gjør dem ikke noe. For de dyr som mangler tilsvarende hjerneområder er det nærliggende å tro at heller ikke de opplever vevsskade som smertefull. Således peker Weiert Welle på at fisk mangler slik hjernebark som tolker nosiseptive stimuli til smerte hos pattedyr. Derfor er det grunn til å tro at fisk ikke opplever smerte (Welle 1992). Trond Bakkelid påpeker imidlertid at luktehjernen hos fisk er så stor at tolkningen kan skje der (Bakkelid 1999, 73; Kaplan og Aronson 1967)
Flere normative teorier legger vekt på en slik opplevelse av smerte: vesener har en klar interesse i at slike opplevelser opphører. Andre interesser kan selvfølgelig også telle - mennesker som ikke opplever smerte, for eksempel med skadet forhjerne, vil fremdeles ha interesse av rettferdig og vennlig behandling, og de kan oppleve psykisk lidelse og sorg. Men hvis et dyr mangler nervebaner slik at det ikke opplever smerte, og heller ikke kan tilskrives preferanser, vil de ikke tilskrives moralsk status innen utilitarismen. Dyr uten forhjerne eller tilsvarende områder for bearbeiding av nervesignaler, deriblant kanskje fisk, kan være i denne kategorien.
D Mentale kart
Å kunne handle etter en plan blir ofte betraktet som sentralt for å kunne tillegges intensjonalitet, eller for å kunne sies å ha grunner for å handle (Bratman 1987). Andre mener at slike grunner krever språk (Kenny 1975 og Davidson 1982, diskutert i DeGrazia 1996; Carruthers 1992, 1998; og av Gjelsvik, s. 000-000). Dersom noen dyr handler etter en plan vil altså noen mene at det er rimelig å si at de har grunner, tanker, verdier og oppfatninger. Forsøk med noen dyr tyder på at de har tanker og forestillinger. De handler planmessig etter 'mentale kart' over omgivelsene, og kan bli frustrert når planene mislykkes. Det har vist seg at bier kommuniserer ved hjelp av dans om hvor det finnes mat, både om retning og avstand. I et forsøk danset noen bier om at det fantes mat midt utpå en innsjø, på en flåte. Men de andre biene reagerte ikke på denne dansen, trolig fordi biene vurderte informasjonen ut fra det de ellers vet (Allen 1997a). Forsøk viser at duer har et generelt begrep om mennesker: når duene har lært å reagere på bilde av ett menneske, reagerer de også på bilder av andre mennesker, både menn, kvinner, barn og eldre (Rollin 1998, 258). 
E Opplevelsesbevissthet
Det er mer omstridt om andre vesener enn mennesker "er seg bevisst" sine sanseopplevelser. Slik bevissthet er kanskje nødvendig for at et vesen kan forestille seg hvordan det er å være en annen, både fysisk og psykologisk (Nagel 1974). Forsøk tyder på at en del dyr ikke gjør dette. For eksempel reagerer ikke gris eller kyr på å se andre griser eller kyr bli slaktet (Anil et al. 1997; Fox 1986, 132). Men griser kan skjønne at de selv vil bli utsatt for smerte, og de synes også i stand til å vurdere at de ønsker å utsette seg for noe smerte for å oppnå andre fordeler. Og forsøk med fisk tyder på at fisk kan lære av å iaktta andre fisk (Kestin 1994).
Forsøk tyder også på at noen aper kan forestille seg hvordan andre aper har det. Åtte aper i hvert sitt bur var plassert slik at alle kunne se hverandre. To av dem fikk ikke mat i flere dager, mens de øvrige fikk. Disse to skrek og oppførte seg slik at mange ville beskrive dem som skuffet og frustrert. Til sammenligning ble to andre aper plassert hver for seg uten mat i flere dager. Deres adferd var annerledes, og de skilte ut andre kjemiske stoffer enn de to som så at andre fikk mat. En omstridt forklaring på disse forskjellene er at de to "frustrerte" opplevde at de ikke fikk det de andre apene fikk (Mason 1971). Det er viktig å lage eksperimenter som avklarer om noen dyrearter er seg bevisst sine opplevelser og forventninger (Chisholm 1957, Bekoff 1994, Donald 1991, Bekoff og Allen 1997, Griffin, Allen og Bekoff 1997)
F Selvbevissthet
En siste betydning av termen 'bevissthet' er selvbevissthet. I vår sammenheng er selvbevissthet først og fremst knyttet til selvrefleksjon: Å forstå seg selv som å eksistere, deriblant at man kan skille mellom seg selv og andre, at man eksisterer over tid, og vil dø, ofte også at man har en evne til å vurdere egne oppfatninger kritisk. Noen mener også med selvbevissthet at man kan handle i lys av målsettinger, og styre sin adferd i forhold til målsettinger - men dette synes å falle inn under mentale kart eller opplevelsesbevissthet. Selvbevissthet er altså ikke bare å opplevelse smerte, men å være klar over at man opplever, tenker og så videre. 
Selv om slik selvbevissthet er viktig, vil mange etiske teorier selvfølgelig også understreke verdien av å være bevisst andres ve og vel, og bevissthet om forholdene vesener imellom. Likevel kan selvbevissthet være viktig i moralsk sammenheng. Vesener med selvbevissthet har andre interesser enn andre vesener, og kan skades eller tilgodesees på flere måter. Tom Regan mener at sjimpanser har slik selvbevissthet. De har oppfatninger om at de selv lever, om at de har et liv, og om at de vil dø. De er derfor livssubjekter (Regan 1983). Tilsvarende hevder Peter Singer at dyr har selvbevissthet om sin selvstendig eksistens, og om at de har en fortid og en fremtid. 
Det vitenskapelige belegget for dette er ofte anekdotisk (Leahy 1991). Ikke desto mindre kan det være belegg for å mene at noen dyr har selvbevissthet. I tråd med Morgans regel er utfordringen å finne ut hva slags adferd som gjør det rimelig å tillegge dyr selvbevissthet (Kenny 1975, 5). Noen forslag kan illustrere oppgaven. 
Bernard Rollin hevder at dyr har selvbevissthet ("self-awareness") siden de sanser og kan oppfatte farer og trusler (Rollin 1998, 263). Men her virker det som Rollin blander sammen reaksjon på inntrykk og selvbevissthet. Fox og andre viser til at dyr kan skille mellom seg selv og andre. (Buytendijk 1953) viste for eksempel at blekksprut reagerer ulikt på å berøre noe, og på å bli berørt. Derfor mener Fox at dyr har en slags oppfatning om seg selv som et sentralt referansepunkt (Fox 1986, 139). Men slike funn gir ikke belegg for å tilskrive blekksprut en oppfatning om seg selv. Alt vi må anta er at dyret reagerer ulikt når impulser fra overflatenerver (ekstrasepsjon) kommer alene, og når slike impulser er kombinert med impulser fra sansenerver i muskler og ledd (propnosepsjon).
Andre forskere mener at sjimpanser og orangutanger, i tillegg til mennesker, har en forståelse av at de eksisterer. Disse funnene virker mer overbevisende. Når sjimpanser og orangutanger ser i et speil reagerer de slik at vi må tro at de forstår at det er seg selv de ser. De vil forsøke å fjerne lapper eller flekker på sitt eget hode som de bare kan se i speilet. Gorillaer vil ikke reagere på lappene på en slik måte (Gallup 1985, kritisert i Rollin 1998, 263-64)
Har disse apene en forståelse av at de lever over tid? Noen eksperimenter tyder ikke på det. Aper og små barn som ser videoopptak av seg selv med flekker eller lapper forsøker ikke å fjerne dem - det kan tyde på at de ikke skjønner at det er seg selv de ser. Men barn over ca 4 års alder forsøker å fjerne lappene når de ser opptak av seg selv med lapper på (Povinelli 1996, 1998). Denne evnen til å forstå at man eksisterer over tid synes å være knyttet til høyre forhjerne, som er ferdig utviklet ved 18-24 måneders alder. Når mennesker får ødelagt denne hjernedelen, for eksempel på grunn av aldersdemens, forsvinner ofte denne evnen igjen. 
En liten oppsummering
De forskjellige formene for bevissthet og selvbevissthet er mindre avanserte enn den form for bevissthet Immanuel Kant anså som sentral for moralen (Kant 1963, og se Saugstad s. 000-000). Men minst tre av disse formene for bevissthet er viktige for de moralteoriene vi har sett på.
For det første: Alle de tre teoriene legger vekt på å ikke oppleve smerte. Vesener som kan oppleve smerte i betydningen C eller E vil dermed kunne telle som berørt part.
For det andre: De som kan planlegge sin adferd har en interesse av å oppnå sine formål. En del dyrearter synes å kunne planlegge, og flere etiske teorier vil tillegge deres preferanser en viss vekt.
For det tredje: Vesener med selvbevissthet vil ha mer kompliserte formål, og vektlegger flere sider ved en situasjon. Deres interesser er altså mer kompliserte, og de kan skades eller begunstiges på flere -- men kanskje ikke viktigere -- måter.
Vesener med ulike former for bevissthet kan altså ha drastisk forskjellige slags interesser, muligens med store konsekvenser for hvordan de bør behandles.
Avslutningsvis ser vi på en slik konsekvens, nemlig om dyr har en interesse av å fortsette å leve.
Har dyr interesse i å leve lenge?
La oss si at vi har grunn til å unngå å forårsake smerte hos alle vesener som kan oppleve smerte. Men er det også i dyrenes interesse å leve lange liv og dø en naturlig død? Kan det være riktig å sikre dyrenes biologiske, sosiale og psykologiske interesser, uansett om de vet hva de går glipp av, og selv om det er vanskelig å si at dyrene føler seg verre eller bedre? (Regan 1983, 117).
Dyr som har selvbevissthet og kan forutse død eller lidelse vil rimeligvis ha en interesse av å unngå lidelse og ekstra risiko for tidlig død. Men hva med andre dyr?
Albert Schweitzer brukte utrykket "viljen til å være" for å beskrive at alle dyr å ha en streben etter å leve. Alle dyr har reaksjoner for å unngå vevsskade, og noen hevder at denne adferden uttrykker en streben eller vilje til å overleve (Fox 1986, 157; og diskutert av Ariansen 000-000). Men dette argumentet er ikke overbevisende: Selv om dyr oppnår noe er det ikke gitt at dyret ønsker å oppnå dette, og at de dermed har en opplevelsesbevissthet eller selvbevissthet -- som har krav på respekt. 
Andre hevder at verdien av dyrs liv følger direkte fra veseners interesse for velvære. Man har interesse i å leve så lenge det å leve medfører velvære (Sapontzis 1987, 175; Rollin 1989, 173). I midlertid er ikke dette opplagt: Opplevd velvære kan ha verdi, men det er ikke dermed sagt at denne verdien må maksimeres over tid. 
Atter andre argumenterer for dyrelivets verdi fordi alt liv har en egenverdi. Dette er blant annet dypøkologiens første prinsipp (Næss og Sessions 1986, 243; Clark 1977, 76). Dette kan lett fortone seg som en gjentagelse av konklusjonen, heller enn et argument. Og formuleringen er flertydig, som Jon Wetlesen har påpekt (Wetlesen 1999b, og se Krebs 1999). Så dette må avklares grundig før vi kan vurdere argumentene. Flere av de andre bidragene i boken gjør dette.
Avslutning
Denne korte gjennomgangen av noen hovedretninger i dyreetikk gir grunnlag for noen oppsummerende konklusjoner om etisk forsvarlig behandling av dyr. Selv om det skulle være moralsk påkrevet å ikke påføre dyr lidelse og andre negative opplevelser mens de lever, kan det likevel være forsvarlig å drepe dem for tidlig, så lenge det gjøres smertefritt. Død er et tap for de vesener som har selvbevissthet og opplevelsesbevissthet om død, men begrunnelsen for å ikke drepe dyr synes å bygge på andre argumenter enn at dyr ikke skal lide. Grunner til å ikke drepe dyr kan være ærefrykt for alt liv, eller indirekte begrunnelser. Men disse argumentene er ikke så åpenbare. 
Tre foreløpige konklusjoner kan trekkes.
1	Det er grunn til å tro at mange dyr opplever smerte og har forventninger av ulike slag. Flere normative teorier tilsier at behandlingen av disse dyrene må legge en viss vekt på å unngå å påføre dem lidelse -- enten for sin egen del, eller for menneskers del. Dette kan gjelde dyr i landbruk og i forskning, og muligens i havbruk.
2	Mange dyr har reflekser og reagerer for å unnvike vevsskade. Likevel er det ikke opplagt at alle dyr opplever smerte i en moralsk relevant betydning, dersom de mangler de hjernedelene som er nødvendig. En norm om å ikke påføre lidelse unødig, for eksempel slik dyrevernloven slår fast, kommer dermed ikke til anvendelse på slike dyr. Det er mulig at dette gjelder noen fiskeslag. Bedøvelse av oppdrettslaks er altså kanskje ikke påkrevet. 
3	Flere etiske teorier som legger vekt på at dyr ikke skal påføres lidelse kan likevel tillate at dyr blir drept for våre formål - så lenge dyrene ikke påføres lidelse. Strenge krav til behandlingen av dyr i landbruk, forskning og havbruk kan dermed være forenlig med å tillate avliving av dyr for våre formål.


Referanser finnes i boken….

