Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 21.11.2017, kl. 08.00 – 15.00
Sted: VKM, Myrens Verksted
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd: Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Knut
Bøe, Stein Mortensen, Cecilie Mejdell, Espen Rimstad (fra kl. 08.00- 13.00), Kristian Hoel (På telefon kl
10.30-11.00)
Fra Faggruppe 1 (Faggruppen for hygiene og smittestoffer): Lucy Robertson (fra kl. 09.40-10.00)
Forfall: Roar Gudding, Jacques Godfroid, Carlos das Neves
Fra sekretariatet: Dean Basic (ref.), Danica Grahek-Ogden (fra kl. 14.30-14.50)
Fra Mattilsynet: Kristina Landsverk (fra kl. 10.30-12.00), Odd Arne Brimsøe (fra kl. 08.15-10.40 via
telefon)

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 møte-innkallelse og dagsorden
Innkalling og dagorden for møtet ble godkjent. Rekkefølge på sakene ble endret noe.

3. Saker som skal behandles på møtet
Rensefisk
Arbeidet med risikovurderingen befinner seg i avslutningsfasen. Rapportutkast var sendt ut
til faggruppen på forkant av møtet for evaluering og godkjenning. Lucy Robertson (fra
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faggruppen for hygiene og smittestoffer) og Tor Gjøen (fra faggruppen for mikrobiell
økologi) takket nylig ja til å stille som fagfeller. Lucy vil også utføre språkvask av den
endelige rapporten. Espen orienterte om status. I hovedsak ble følgende saker diskutert med
faggruppen:





Kapittelet om risikokarakterisering, deriblant faktorer som påvirker sannsynlighet for
smitteoverføring, som tid og antall produksjonssykluser for gjenbruk av rensefisken
Plassering av smittestoffer i risikomatrise og presisering av usikkerheter for enkelte
smittestoffer
Kapittelet om usikkerheter og behov for utdyping og presiseringer
Svarene på spørsmålene i bestillingen (Terms of Reference) og behov for utdyping og
presiseringer

Lucy deltok på møtet en kort stund og diskuterte risikovurderingsmetodikk med
prosjektgruppen og resten av faggruppen.
Vedtak: Lucy og Tor skal gi sine tilbakemeldinger på rapportutkastet i løpet av en uke. Så
fort prosjektgruppen har adressert disse innspillene skal rapporten sendes ut til faggruppen
på nytt for godkjenning via epost. Deretter sendes den til språkvask før levering til
Mattilsynet på sperrefrist første eller andre uke av desember.

4. Saker som skal behandles på møtet
Frossen fiskemelke
Et utkast til bestillingen var sendt ut i forkant til møtet for diskusjon. Etter forespørsel fra
VKM, sendte Mattilsynet også ut en notat med en oversikt over produksjonsdata på
oppdrettet laks og ørret i de aktuelle land samt sykdomssituasjon per i dag. Kristina
Landsverk svarte på spørsmål om dataene fra faggruppen. I hovedsak ble følgende saker
diskutert i forhold til bestillingsutkastet:





Åpent spørsmål om dette vil være en risikovurdering eller kunnskapsoppsummering,
siden litteraturen er begrenset.
Det ble diskutert hvor spesifikt Terms of references bør være formulert. Lukkete
anlegg, produksjonsforhold og biosikkerhet knyttet til ulike produksjonsformer ble tatt
opp til diskusjon.
Kandidater til prosjektgruppen og til fagfeller ble diskutert.

Vedtak: VKM fortsetter bestillingsdialogen sammen med Mattilsynet. Espen og Brit gjør
en første litteratursøk på fiskemelke for å se i hvilket utstrekning problemstilling kan
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avgrenses. Sekretariatet vil jobbe videre med å avklare prosjektgruppens
kompetansebehov frem til neste faggruppemøte.

6. Saker som skal behandles på møtet
Strømstøt
Knut orienterte om status på arbeidet med kunnskapsoppsummeringen, som befinner seg i
avslutningsfasen. Rapportutkastet ble sendt ut til faggruppen i forkant av møtet for
evaluering og godkjenning. Fagfellene Bjarne Braastad og Per Jensen har sendt sine innspill
som prosjektgruppen nå jobber med å adressere. Faggruppen diskuterte innspillene fra
fagfellene og prosjektgruppens oppfølging av disse.
Prosjektgruppen trenger mer tid til kvalitetssikring. Publisering av rapport bør av denne
grunn utsettes til en senere dato i desember.
Vedtak: Så fort prosjektgruppen har adressert faggruppens innspill skal rapporten sendes ut
til faggruppen på nytt for godkjenning via epost. Deretter sendes den til språkvask. Dean
avklarer med Mattilsynet om publisering kan utsettes til etter 1. desember.

7. Øvrige saker i faggruppen
Villsvin
Danica Grahek-Ogden orienterte kort om status i fase 2 av oppdraget. VKM venter på utkast
til bestilling fra Mattilsynet for denne delen av oppdraget, og som berører human- og
dyrehelse. Brit vil følge opp saken på neste møte i hovedkomiteen.

8. Saker fra Hovedkomiteen
VKM utarbeider hvert annet år en oversiktsrapport over kunnskapsbehov som VKM har
avdekket i sine risikovurderinger, denne gang for perioden 2016-2017. Rapporten skal deles
inn i områdene miljø, trygg mat og matproduksjon, med samme struktur som i 2016rapporten. En prosjektgruppe er nylig opprettet i sekretariatet. Faggruppen diskuterte hvilke
kunnskapshull som bør prioriteres innen dyrehelse og dyrevelferd. Blant annet ble
risikovurderingene om kalkun, Australsk rødklokreps samt merking av oppdrettsfisk løftet
frem. Saken om rensefisk vil nok også være høyaktuell å ha med i denne rapporten.
Hovedkomiteen skal evaluere og godkjenne dette arbeidet.
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9. Nytt fra sekretariatet
Gro Mathisen orienterte om arbeidet med å rekruttere søkere til VKM for medlemskap i
perioden 2018-2022. Sekretariatet ønsker å få ut informasjon til flest mulige fagmiljøer og
faggruppen ble oppfordret til å spre ordet i sine nettverk. Mer informasjon er tilgengelig på
VKMs nettside, hvor søknader kan sendes inn. Gro spurte om noen medlemmer kunne tenke
seg å agere som ambassadører i et passende forum og dele ut informasjonsbrosjyrer. Hun vil
lage en presentasjon og sende ut til de i faggruppen som kan tenke seg å bidra med dette.

10.

Eventuelt

Ingen saker.

11.

Nytt dato for neste møte

Faggruppen møtes igjen 12 februar 2018.
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