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Agenda 
For møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 19.09.2016, kl. 10.00-16.00 
Sted: VKMs møterom (Pilestredet Park 7A, 4 etg) 
Møteleder: Brit Hjeltnes 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
1 Velkommen, fravær, habilitet og 

godtgjøring 
Brit (10.00 – 10.05)  

2 Godkjenning av møteinnkallelse, 
dagsorden og protokoll 

Brit (10.00 – 10.05)   

3 Saker som skal behandles på 
møtet 

Status for pågående 
risikovurderinger i faggruppen: 

Australsk ferskvannskreps – 
gjennomgang av tilbakemeldinger av 
første utkast (Øivind, 10.05 – 12.00)  

16/803 

 

 

 
  Lunsj (12.00 – 12.30)  
4 Saker som skal behandles på 

møtet forts. 
Merking og sporing av fisk – 
gjennomgang av tilbakemeldinger av 
første utkast (Stein, 12.30 – 13.15 

Velferd hos trekkhunder – (Knut, 
13.15 –14.00) 

15/804 

5 Nye bestillinger     Presentasjon av nye bestillinger fra 
Mattilsynet og Miljødirektoratet 
(14.10 – 15.00) 

Utkast fra 
Mattilsynet og 

Miljødirektoratet 
6 Saker fra andre faggrupper Chronic wasting disease (FG1) – 

første delen var på høring i FG8, 
publisert 30.06 (Roar, 15.00-15.10)  

Andre stoffer – mikroorganismer 
som tilsetningsstoffer i mat (FG1) – 
høring fra medlemmer i FG8 (Øivind, 
15.10-15.20) 

 

 

7 Status for øvrige saker i 
faggruppen 

-  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
8 Saker som har vært behandlet i 

faggruppen siden forrige møte 
-  

9 Nytt fra sekretariatet Kort orientering om aktuelle 
hendelser 

 

10 Saker til Hovedkomiteen -  
11 Kort orientering fra møte i 

Hovedkomiteen 
-  

12 Orientering fra prosjektgrupper 
eller lignende 

-  

13 Møter o.a. av felles interesse -  
14 Eventuelt -  
15 Nytt dato for neste faggruppemøte 31. oktober, 3. eller 4. november  

 

Nye publikasjoner fra EFSA siden forrige møte i faggruppen: 

Special Issue: EFSA’s 2nd Scientific Conference Shaping the Future of Food Safety, Together 

Publisert 08.07.2016 

 

Urgent scientific advice on lumpy skin disease 

Publisert 09.08.2016 
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