Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 11.01.2017, kl. 10.00 – 15.00
Sted: VKM Pilestredet Park 7A
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd: Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh (fra kl
10.45) , Knut Egil Bøe, Roar Gudding, Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Carlos das Neves, Espen
Rimstad, Jacques Godfroid
Forfall: Kristian Hoel, Edgar Brun
Fra Mattilsynet: Maria Veggeland, Torunn Knævelsrud (fra kl 12.00-15.00), Stian Johnsen (fra kl
13.00-1500)
Fra sekretariatet til VKM: Dean Basic (ref.), Astrid Tvedt

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder Brit Hjeltnes ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte
seg inhabile vedr. de saker som skulle behandles på møtet.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Innkalling og dagorden for møtet ble godkjent med noen endringer, se punkt 3.

3.

Saker som ble behandlet på møtet

Trekkhund:
Knut og Cecilie orienterte om aktuell status. Rapportutkastet ble ikke sendt ut til faggruppen
før møtet. Grunnen til dette er at prosjektgruppen trenger mer tid til å kvalitetssikre
dokumentet. Mye av informasjonen er basert på retningslinjer snarere enn vitenskapelig
litteratur, hvilket gjør vurdering av risiko utfordrende. Det er f. eks. vanskelig å finne studier
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på hvordan hunder påvirkes av for lite søvn og hvile. Cecilie informerte faggruppen om
anbefalinger fra hundekjørerforeningens nettside fra 2008, der det blant annet trekkes frem
fordeler med å kastrere løpshunder og fjerne sporer/tå nr 1 på for- og bakbein. VKM skal
ikke ta stilling til etiske problemstillinger i arbeid med risikovurderinger.
Vedtak: Prosjektgruppen får mer tid til å ferdigstille risikovurderingen. Nyt publiseringsdato
er satt til 16 mars. Prosjektgruppen holder et møte 27. januar og går igjennom dokumentet.
Denne sendes ut til faggruppen kort etterpå for evaluering og godkjenning. Faggruppen
holder et ekstra møte på telefon/Skype i begynnelsen av februar og gir innspill.

4.

Saker som skal behandles på møtet forts.

Ingen saker ble tatt opp.

5.

Nye bestillinger

Rensefisk: Miljødirektoratet har besluttet å ikke delta i denne bestillingen. VKM vil dermed
gjøre denne vurderingen på oppdrag fra Mattilsynet alene. Prosjektet er i innledende fase og
sekretariatet jobber blant annet med planlegging av sammensetning av prosjektgruppen.
Tidsramme for prosjektet er ikke faststilt ennå.
Bruk av strømstøt: Faggruppen diskuterte om det i stedet kan være aktuelt å lage en
oversiktsrapport over kunnskapen som foreligger. Alternativt å utføre en kort og mere
generell risikovurdering. Hvis VKM påtar seg oppdraget ønsker Mattilsynet å få rapporten
ferdigstilt i midten av mai.
Villsvin: Det er intet nytt å melde i denne saken. Mattilsynet vil vurdere og gi VKM en
tilbakemelding på hvilke av de nye bestillingene som har høyest prioritet.
Rogn og melke fra laksefisk: Mattilsynet varslet nylig at dette er et oppdrag som vil komme.
Problemstillingen omhandler smitterisiko knyttet til økt handel med kjønnsprodukter.
Mattilsynet har foreløpig ikke skrevet utkast til bestilling. Stian Johnsen orienterte om
bakgrunn til oppdraget.

6.

Saker fra andre faggrupper

En arbeidsgruppe fra VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter
(CITES) har startet opp et prosjekt på oppdrag fra Miljødirektoratet der de vil vurdere
uheldige følger for biologisk mangfold fra utsetting av stokkender for jaktformål. Mattilsynet
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ble nylig med på dette oppdraget da det finnes tydelige dyrehelse- og velferds aspekter her.
Torunn Knævelsrud informerte litt om bakgrunn til bestillingen. Kristian Hoel er med i
prosjektgruppe. Risikovurderingen skal etter hvert på høring i faggruppen for dyrehelse og velferd og skal etter planen sluttføres straks før sommer.

7.

Status for øvrige saker i faggruppen

Edgar Brun har ikke kapasitet til å fortsette sin deltakelse i faggruppen. Han har derfor
avsluttet sitt medlemskap i VKM.

8.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige
møte
Faggruppen har ferdigstilt to risikovurderinger publisert siden forrige møte:
-

9.

Vurdering av risiko for smitte og for uheldige følger for biologisk mangfold ved import og
oppdrett av Australsk rødklokreps. Publisert 30.11.2016
Risikovurdering av dyrevelferd ved ulike metoder for merking og sporing av oppdrettet
laksefisk. Publisert 15.12.2016

Nytt fra sekretariatet

Astrid Tvedt fra VKMs kommunikasjon holdt en presentasjon om VKMs intranett Risken, som
skal brukes i alle nye prosjekter fra og med i år. Dette gjelder arbeid med dokumenter og
kommunikasjon innad i faggruppen og i prosjektgrupper. Astrid vil være tilgengelig hvis noen
trenger teknisk assistanse knyttet til Risken.

10. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker ble tatt opp.

11. Kort orientering fra møte i Hovedkomiteen
Ingen saker ble tatt opp.

12. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende
Ingen saker ble tatt opp.
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13. Møter o.a. av felles interesse
Øivind Bergh eller Trude Vrålstad skal delta på Frisk Fisk-konferansen i Bergen 1-2. februar
og presentere en poster om risikovurderingen av Australsk rødklokreps.

14. Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp.

15. Nytt dato for neste møte
Forslag til møtedatoer er:
I begynnelsen av februar (ekstramøte på telefon/Skype).
22-23 mai.
Etter sommer (sluttet på september eller begynnelsen av oktober).
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