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Agenda
For møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 02.06.2017, kl. 10.00-15.00
Sted: VKMs møterom (Pilestredet Park 7A, 4 etg)
Møteleder: Brit Hjeltnes
Nr.
1
2
3

Sak
Velkommen, fravær, habilitet og
godtgjøring
Godkjenning av møteinnkallelse,
dagsorden og protokoll
Saker som skal behandles på
møtet (10.05 – 11.30)

Beskrivelse/ kommentarer
Brit (10.00 – 10.05)
Brit (10.00 – 10.05)

•

Diskusjon av nye bestillinger/utkast
til bestilling (12.15 – 14.00)

Agenda

Status for pågående
risikovurderinger i faggruppen:
•

4

Dokument

Stokkand - kommentarer av
dyrehelsedelen, publisering
15. juni (Kristian)
Rensefisk – gjennomgang av
dokument (Espen)

Lunsj (11.30 – 12.15)
Fra Mattilsynet:
•

Bruk av elektrisitet,
Smitterisiko i melke/rogn
(Dean)

Bestillingsutkast

Fra Mattilsynet og Miljødirektoratet:
•

6

Saker fra andre faggrupper (13.50
– 14.00)

7

Status for øvrige saker i
faggruppen (14.00 – 14.10)

Smitterisiko i villsvin (Dean)

Kort pause 10 min
Chronic wasting disease (CWD) i
Norge, fase II, ble publisert
29.03.2017 (Roar)
Oppsummering fra nettverksmøte
dyrevelferd 11. -12. mai «Animal
consciousness» (Dean)

Referat fra
møte
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Nr.
8

Sak
Saker som har vært behandlet i
faggruppen siden forrige møte
(14.10 -14.15)

9
10
11

Nytt fra sekretariatet
Saker til Hovedkomiteen
Kort orientering fra møte i
Hovedkomiteen
Orientering fra prosjektgrupper
eller lignende
Møter o.a. av felles interesse
(14.15 – 15.00)

12
13

14
15

Eventuelt
Nye dato for neste faggruppemøte

Beskrivelse/ kommentarer
Risikovurderinger fra FG8 godkjent:
Utendørs oppstalling av hund og
sledehunder ble publisert
23.03.2017 (Knut)
-

Dokument

Presentasjon av VKMs arbeid innfor
statsrådet 4. mai (Brit)
Presentasjon av VKM-rapport hos
Norsk Hundekjørerforbund 10. juni
(Knut eller Cecilie)
Bestemmes på møte

Nye publikasjoner fra EFSA siden forrige møte i faggruppen:
Effect of biosecurity measures and early detection systems, mitigation measures and
surveillance strategies on the spread of HPAI and LPAI between farms, Publisert 30.01.2017
Data collection for risk assessments on animal health (Acronym: DACRAH): Final Report,

Publisert 31.01.2017

A first estimation of Culicoides imicola and Culicoides obsoletus/Culicoides scoticus
seasonality and abundance in Europe, Publisert 23.02.2017
Risk of vector-borne diseases for the EU: Entomological aspects – Part 1, Publisert

23.02.2017

Scientific and technical assistance concerning the survival, establishment and spread of
Batrachochytrium salamandrivorans (Bsal) in the EU, Publisert 28.02.2017
Scientific opinion on bluetongue, Publisert 08.03.2017
Risk of vector-borne diseases for the EU: Entomological aspects: Part 2, Publisert 10.03.2017
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Epidemiological analyses on African swine fever in the Baltic countries and Poland, Publisert

23.03.2017

Lumpy skin disease: I. Data collection and analysis, Publisert 24.04.2017
Animal Consciousness, Publisert 24.04.2017
Vector-borne diseases, Publisert 11.05.2017
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