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Protokoll 

For møte i fagruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 04.05.2018, kl. 10.00 – 15.00 

Sted: VKMs møterom (Myrens Verksted, Bygg D, 1 etg) 

Møteleder: Brit Hjeltnes 

Deltakere  

Fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd: Brit Hjeltnes, Espen Rimstad, Knut Bøe, Cecilie Mejdell, 

Kristian Hoel, Øivind Bergh, Roar Gudding, Stein Mortensen, Jacques Godfroid, Carlos das Neves (fra 

kl. 12.00-15.00);  

Fra sekretariatet: Dean Basic, Lars Hanssen (fra kl. 10.00-10.45);  

Fra Mattilsynet: Anne Marie Jahr (fra kl. 13.00-13.45 via Skype) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder Brit Hjeltnes ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte 

seg inhabile vedrørende de saker som skulle behandles på møtet. En habilitetssituasjon har 

derimot oppstått knyttet til saken om frossen fiskemelke, se punkt 4.   

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll, 

Innkalling og dagorden for møtet ble godkjent med noen endringer i rekkefølge av saker. 

3. Noen ord fra direktøren 

Lars Hanssen takket medlemmene for arbeidsinnsatsen og informerte om veien fremover. 

VKM får en ny komité i september. Alle fikk muligheten til å oppsummere sine erfaringer i 

komiteen. 

4. Saker som skal behandles på møte  

Frossen fiskemelke: 
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Espen orienterte kort om aktuell status. Prosjektgruppen hadde oppstartsmøte 9. mars og 

diskuterte mandatet sammen med saksbehandler i Mattilsynet. Paul Midtlyng vil ikke ta del i 

prosjektgruppen da sekretariatet har vurdert ham som inhabil i saken. 

AquaGen og SalmoBreed har takket ja til å stille som høringseksperter. I tillegg vil 

prosjektgruppen få mulighet til å besøke AquaGens anlegg i Kyrksæterøra for demonstrering 

av stryking av fisk og gonadeekstraksjon. Neste møte i prosjektgruppen vil derfor bli holdt i 

Trondheim 6-7. juni. 

5. Saker til Hovedkomiteen 

Faggruppen diskuterte hvordan man skal finne bredest kompetanse i den nye komiteen. 

Hvilke problemstillinger innenfor dyrehelse og dyrevelferd vil det være aktuelt å vurdere i 

den nye komiteen, sett i lys av nye og gamle trusler, ny kunnskap og særnorske forhold. I 

hovedsak ble følgende punkter diskutert nærmere i faggruppen: 

 Mattilsynet er veldig opptatt av svinn i fiskeoppdrett. Hvordan kan dette adresseres 

på best muligst måte?  

 Faggruppen mente at den nye komiteen bør kanskje arbeide mer overordnet med 

problemstillinger gjeldende husdyr og familiedyr. Når blir for eksempel forholdet 

mellom menneske og hund uakseptabelt dyrevelferdsmessig? 

 Driftsformer og støtteordninger bør løftes frem tydeligere. Faggruppen ser gjerne en 

økt fokus på slaktemetoder, både på husdyrproduksjon og akvakultur, og 

konsekvensene for dyrevelferd. 

 Situasjonen kring skrantesyke (CWD) er viktig å følge opp av åpenbare grunner. 

 Faggruppen ble spurt om sine tanker kring oppstartsmøte med den nye komiteen. 

Medlemmene etterspurte mere forutsigbarhet i arbeidsprosessen. Hvordan man som 

medlem kan bidra til arbeid man har aktuell kompetanse i aktuell oppgave ble også 

tatt opp som et viktig punkt. 

4. Saker som skal behandles på møte  

Villsvin: 

Carlos, som deltar i prosjektgruppen, orienterte om status i prosjektet. Rapporten skal på 

høring i faggruppen. Deretter skal den ut til egne godkjenningsgrupper bestående av 

medlemmer fra faggruppen for hygiene og smittestoffer, faggruppen for dyrehelse og 

dyrevelferd samt faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). 

Rapporten skal etter planen publiseres 21. juni. 
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Faggruppen kom med noen innspill til arbeidet så langt. Det er viktig at kriteriene for 

risikovurderingsmetodikken argumenteres tydelig, og det bør komme tydelig frem dersom 

disse avviker fra EFSAs risikovurderinger om villsvin.   

Vedtak: Fristen for høring i faggruppen er satt til 15. mai. Deretter sendes den til evaluering 

og godkjenning av godkjenningsgruppen. 

6. Nye bestillinger 

VKM vil motta et oppdrag fra Miljødirektoratet vedrørende problemstillinger knyttet til 

etablering av pukkellaks i Norge. Dean orienterte kort om bakgrunnen for dette oppdraget. 

Miljødirektoratet og Mattilsynet vurderer å gå sammen om en fellesbestilling i denne saken. 

Etatene fører en dialog om formulering av problemstilling og arbeider med et første utkast til 

bestilling. Oppdraget er først og fremst rettet mot fagfeltet som dekkes av faggruppen for 

fremmede organismer og handel med truede arter (CITES), men det er også en del 

problemstillinger knyttet til fiskehelse. 

7. Øvrige saker i faggruppen 

Det skal holdes to møter innen EFSAs Scientific Network for risk assessment in Animal Health 

and Welfare (AHAW) i år. Det første er innen dyrehelse og vil foregå 14-15. mai. Hovedtema 

vil være en diskusjon om EFSAs pågående arbeid med en ny datamodell for dyresykdommer, 

omtalt som SIGMA-prosjektet. Målet med dette prosjektet er å få til en bedre harmonisering 

av datainnhenting gjeldende sykdomsutbrudd (Afrikansk svinepest, Lumpy skin disease, 

Fugleinfluensa og Revens dvergbendelmark), overvåking og dyrepopulasjoner. 

Harmonisering av dette systemet baserer seg på at hvert medlemsland sender inn data 

automatisk til EFSA. Arbeidsgruppen til SIGMA-prosjektet har sendt ut første utkast på et 

teknisk dokument, som skal diskuteres på nettverksmøtet. Faggruppen har sett på dette 

utkastet og hadde ikke noe å tilføye.  

Det andre møtet innen AHAW-nettverket skal holdes 26-27. juni med fokus på dyrevelferd. 

Hovedtema for dette møtet vil være risikovurderinger av ulike slaktemetoder i 

husdyrproduksjon av hensyn til dyrevelferd og for å kontrollere sykdomsutbrudd. 

Faggruppen diskuterte dette og løftet frem hva som er praksis i Norge.   

8. Eventuelt 

VKM satser mer på å synligjøre sine risikovurderinger internasjonalt. Sakene om Australsk 

rødklokreps, rensefisk og merking av oppdrettsfisk er aktuelle å presentere på konferanser i 
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år. Øivind og Brit drar til AQUA 2018 World Press Conference i Montpellier 27. august. Der vil 

de presentere risikovurderingene av rødklokreps og rensefisk i form av posters. Sekretariatet 

skal sammen med den nye hovedkomiteen delta på EFSA-konferansen «Science, Food, 

Society» i Parma 18.-21. september. Dean presenterer da risikovurderingen av merking og 

sporing av oppdrettslaks som poster.   

9. Takk for innsatsen 

Dette var siste møte i nåværende faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd. Neste 

faggruppemøte vil være en gang etter sommeren, i ny komité som om litt vil bli oppnevnt for 

perioden 2018-2020. VKM setter stor pris på innsatsen medlemmene av faggruppen har gjort 

i inneværende periode, og faggruppeleder takket og ble selv takket for det viktige arbeidet 

som er gjort. 


