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Referat 

For møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 20.06.2022, kl. 10.00 – 13.00 

Sted: VKM 

Møteleder: Angelika Agdestein 

Deltakere  

Fra faggruppen: Angelika Agdestein, Knut Madslien, Tor Gjøen, Knut Bøe, Øyvind Øverli, Andrew 

Janczak, Jacques Godfroid (via Teams) 

Fra Mattilsynet: Inger Fyllingen (på pkt 3) 

Fra sekretariatet: Dean Basic, Hilde Mellegård (på pkt 3), Merethe Aasmo-Finne (på pkt 4), Harald 

Gjein (på pkt 1-2) 

Forfall: Espen Rimstad, Rolf Erik Olsen 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Møteleder Angelika Agdestein ønsket alle velkommen. Ingen erklærte seg inhabile i de saker 

som skulle gås igjennom på møte 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Møtet ble godkjent med noen endringer i rekkefølge av saker på agenda. Direktør Harald 

Gjein takket alle for innsatsen og orienterte om arbeidsprosessen videre med den nye 

komiteen. 

3. Saker som skal behandles på møtet 

Bestillingsutkastet om triploid laks 

Bestillingsutkastet har vært diskutert og revidert med innspill fra enkelte medlemmer, 

tidligere under våren. Mandatet og spørsmålene trenger presiseres, ordbruket må ryddes 

opp og problemstillingen bør muligens avgrenses. Saksbehandler i Mattilsynet, Inger 

Fyllingen, orienterte om status og ba faggruppen om innspill på mandatet, som fokuserer på 
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fiskehelse og velferd hos triploid fisk i oppdrett. Det ble diskutert om noen av spørsmålene 

eventuelt kunde flyttes til den oppfølgende bestillingen, som skal fokusere på miljøeffekter.  

Vedtak: Prosjektleder Dean Basic gjør en foreløping søk i litteraturen, ser over 

terminologien og formulerer om spørsmålene. Faggruppen ser deretter på utkastet og 

foreslår forbedringer og kommenterer i teksten. Et revidert bestillingsutkast sendes til 

Mattilsynet før utgangen av juni. Den nye faggruppen vil få anledning til å gi innspill på 

utkastet under oppstartsseminaret med den nye komiteen 19.-20. september, før Mattilsynet 

ferdigstiller bestillingen.  

4. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Framtidige kunnskapsbehov 

Fagdirektør Merethe Aasmo-Finne orienterte om arbeidet med rapporten om framtidige 

kunnskapsbehov, som er forankret i Hovedkomiteen. Dokumentet har vært kommentert i 

flere runder under våren. Nå ber prosjektgruppen om innspill i kapittelet hvor 

problemstillingene og kunnskapsbehovene beskrives, innen landbruk- og havbruksektorn. 

Faggruppen diskuterte og foreslo noen eksempler som kan løftes frem som relevante temaer 

innen dyrehelse og dyrevelferd. Rapporten skal deretter sendes til Hovedkomiteen for en 

diskusjonsrunde etter sommeren. 

Vedtak: Faggruppen bistår med kommentarer og bidrag som berør dyrehelse og dyrevelferd 

før utgangen av juni. Fagdirektør Merethe Aasmo-Finne informeres så fort konkrete 

eksempler er på plass i dokumentet. 

5. Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige 

møte 

Kunnskapsoppsummering om dyrevelferd hos fjørfe ble publisert 15.juni 2022. 

En oppdatering av rapporten om skrantesyke ble publisert 26. januar 2021 

Risikovurderingen om utsetting av laks fra Sverige og risikoen for biologisk mangfold og 

dyrehelse ble publisert 13. april 2021. 

Risikovurderingen om hold av ulike kvegarter og risiko for biologisk mangfold og dyrehelse 

ble publisert 17. desember 2021 
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6. Status for øvrige saker i faggruppen 

Prosjektleder Dean Basic orienterte om arbeidet med vurderingen om hold av katt og risiko 

for biologisk mangfold og dyrevelferd. Prosjektet er forankret i faggruppen for fremmede 

organismer med supplering fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd. Mattilsynet har nylig 

varslet om en ny kommende bestilling på dyrevelferd ved Merking av ville dyr (fugler). Dette 

vil bli en oppdatering av VKM-rapporten fra 2013. 

7. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Inget nytt. 

8. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende. 

Prosjektleder Dean Basic orientere om status i de to pågående prosjekter Vårjakt på ender 

samt Utsetting av fasan og rapphøns for trening av jakthund. Begge prosjektene er forankret 

i faggruppen for fremmede organismer, med supplering fra faggruppen for dyrehelse og 

dyrevelferd. Saken om vårjakt skal publiseres første uken av oktober. Saken om fasan og 

rapphøns skal publiseres siste uken av november. 

9. Saker til hovedkomiteen 

Inget nytt. 

10. Møter o.a. av felles interesse 

Dyrevelferdsmeldingen fra Stortinget 

Landbruks- og matdepartementet har invitert til et innspillsmøte angående Stortingets 

dyrevelferdsmelding den 27. juni. Det vil også være mulig å sende skriftlig innspill etter dette 

møtet, med frist 1 september. Faggruppen diskuterte ulike forslag som kan være aktuelt å 

løfte frem til et skriftlig innlegg.  

Vedtak: Prosjektleder Dean Basic samler ihop forslagene og skriver et utkast. Denne sendes 

deretter til faggruppen for innspill. 
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11. Nytt fra sekretariatet 

Evaluering av alle aktiviteter og oppgaver tilknyttet VKM ble diskutert. Medlemmer delte med 

seg sine erfaringer under komitee-perioden, både hva som fungerte bra og hva som kunde 

forbedres. 

12. Eventuelt 

Inget nytt. 

13. Nye møtedatoer 

Dette var det siste møtet med faggruppen. Neste møte blir oppstartsseminaret 19-20 

september med den nye vitenskapskomiteen. 

 


