Protokoll
For oppstartmøte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 27.09.2018, kl. 09.00 – 14.00
Sted: VKMs lokaler (Myrens Verksted, Bygg D, 1 etg. Rom 212)
Møteleder: Dean Basic og Angelika Agdestein

Deltakere
Fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd: Angelika Agdestein (leder av faggruppen), Knut Madslien
(fra kl. 09.00-10.00), Andrew Janczak, Rolf Erik Olsen (fra kl. 09.00-11.30), Øyvind Øverli, Jacques
Godfroid, Tor Gjøen
Forfall: Espen Rimstad, Knut Bøe
Fra sekretariatet: Dean Basic (ref.). Tilstede under sak 5: Ingrid M. Høie, Gisle Solstad, Astrid Tvedt.

1. Velkommen
Prosjektleder ønsket velkommen til møtet. Alle fikk noen minutter til å fortelle litt om sin
faglige bakgrunn, hva de arbeider med og hvorfor de søkt til VKM. Ingen av medlemmene
erklærte seg inhabile vedrørende de saker som skulle behandles på møtet.

2. Bestilling og oppdrag fra A og Å
Prosjektleder for området dyrehelse og dyrevelferd i sekretariatet, Dean Basic, presenterte
arbeidsprosessen i VKM, fra bestillingsdialogen med oppdragsgiver og planleggingen av
arbeidet (innledende fase), utføringen av oppdraget (gjennomføringsfase) frem til sluttføring
og publisering av risikovurderingen (avslutningsfase).

3. Spørsmål/pause
Medlemmene stilte spørsmål om VKMs praksis rundt habilitet, fagfellevurdering og
kvalitetssikring av risikovurderingene. Dette ble diskutert under pause.
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4. Eksempel på gjennomført risikovurdering - Rensefisk
Prosjektleder orienterte litt om den forrige faggruppens og sekretariatets erfaringer fra
arbeidet med rensefiskvurderingen, som et eksempel på en gjennomføring av en
risikovurdering. Rapporten ble publisert i desember 2017. Basic orienterte om hvordan saken
ble behandlet i den innledende fasen som blant annet omfatter dialogen med oppdragsgiver
angående bestilling, oppklaring av kompetansebehov og sammensetning av prosjektgruppe.
Prosjektleder fortalte også om hvordan gjennomføringsfasen foregikk; prosjektstyring,
intervjuer med høringseksperter fra næringen, og generelt om arbeidsflyt med
rapportutkastet. Til slutt litt om godkjenning og evaluering av arbeidet i faggruppen, og om
kommunikasjon av risikovurderingen.

5. Generell info om arbeid ved VKM
VKMs administrasjonssjef, Gisle Solstad, orienterte generelt om VKMs praksis rundt
habilitetserklæringer, godtgjørelse/honorarer, praksis rundt reiserefusjon og bruk av DFØportalen.
VKMs kommunikasjonssjef, Ingrid M. Høie, orienterte om hvordan risikokommunikasjon
foregår i VKM, fra omtale av en bestilling på nettsiden, rolleforståelse, kommunikasjonsplan
til oppnevning av talsperson for en vurdering.
Senior kommunikasjonsrådgiver/nettredaktør i VKM, Astrid Tvedt, orienterte om bruk av
Sharepoint online/Office 365 («Risken») under arbeid med en risikovurdering, samt generelt
om arbeidsstøtte og navigering i FAQs.

6. Pågående risikovurdering om frossen fiskemelke
VKM mottok denne bestillingen fra Mattilsynet under senhøsten i 2017. Handel med
avlsprodukter innen fiskeoppdrett har tradisjonelt sett vært i form av rogn og yngel, etter
OIEs internasjonale standarder. Handel med frossen fiskemelke er et interessant alternativ,
men det er uklart i hvilken grad dette kan medføre overføring av smittsomme sykdommer.
Prosjektleder informerte kort om aktuell status i arbeidet og hvordan bestillingsdialogen
foregikk, med innspill fra sekretariatet og den forrige faggruppen.
Vedtak: Risikovurdering var opprinnelig planlagt å publiseres i november/desember i år.
Publisering er nå utsatt til slutten av februar neste år. Rapportutkast skal ferdigstilles i januar
og sendes ut til to referees fra utlandet. Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd vil deretter
få ansvaret for evaluering og godkjenning av risikovurderingen.
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7. Eventuelt
VKM har fått et nytt bestillingsutkast fra Miljødirektoratet, med innspill fra Mattilsynet, som
handler om invasjon og etablering av pukkellaks i Norge. Prosjektet vil bli forankret i
faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES). Siden fiskehelse
også adresseres i bestillingsutkastet vil det være behov for å ta inn et medlem fra
faggruppen. Faggruppen kom med innspill på bestillingsutkastet.
Prosjektleder orienterte kort om genomredigeringsprosjektet, som er et relativt nystartet,
selvinitiert arbeid i VKM. Prosjektet er delt opp i flere mindre delgrupper innen
dyrehelse/velferd, mikrobiologi, plantehelse, mat og fôr, samt biodiversitet.
Prosjektleder sender ut noen eksempler på publiserte risikovurderinger sammen med
relevante dokumenter fra EFSA og OIE til faggruppen, som medlemmene kan bruke til å
sette seg inn i relevant metodikk for risikovurdering.

8. Neste møte
Neste møte i faggruppen vil bli avholdt når rapportutkast i fiskemelke-saken er klar for
evaluering og godkjenning i faggruppen, i begynnelsen av 2019. En Doodle vil bli sendt ut.
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