Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 19.09.2016, kl. 10.00 – 16.00
Sted: VKM Pilestredet Park 7A
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra Faggruppe 8 (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd):
Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Knut Egil Bøe, Roar Gudding, Kristian Hoel, Cecilie
Mejdell (fra kl 12.00), Stein Mortensen, Carlos das Neves
Forfall: Espen Rimstad, Jacques Godfroid. Edgar Brun
Fra Mattilsynet:
Jonathan Serrano, Maria Veggeland (fra kl.12.00)
Fra sekretariatet til VKM:
Dean Basic (koordinator for faggruppen)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder Brit Hjeltnes ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte
seg inhabile vedr. de saker som skulle behandles på møtet. Alle medlemmer ble registrert på
godtgjøringsskjema.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Innkalling og dagorden for møtet ble godkjent.

3.

Saker som skal behandles på møtet

Australsk ferskvannskreps:
Mattilsynet har ikke fått supplert info om anlegget fra oppdretter slik de etterspurte om.
Oppdretteren har trukket sin søknad. Øivind fortalte om fremdrift i selve arbeidet med
risikovurderingen. Vi konkluderte at info om karantene bør nevnes i Introduction. Vi venter
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på beskjed fra Artsdatabanken vedr. metoden i miljødelen i risikovurderingen. Det bør også
nevnes noe om vannbehandling i segmentet vedr. avløpsvann (eventuelt flyttes teksten fra
kapittel 3.2.2.2 eller så henviser vi til appendix).
Vedtak: Bestillingen skrives om til å gjelde alle typer av import av australsk ferskvannskreps
for akvakultur. Risikovurderingen tilpasses etter dette. Helsedelen og miljødelen må
integreres bedre i rapporten.

4.

Saker som skal behandles på møtet forts.

Merking/sporing av fisk:
Stein informerte om aktuell status. Progresjonen av risikovurderingen skjer etter planen. Det
ble spurt om triploid oppdrettsfisk skal tas med i vurderingen. Dette er ikke nødvendig ifølge
Mattilsynet.
Vedtak: doodle tidspunkt for et nytt telefonmøte om oppfølging (svar på Terms of
Reference og formulere summering) så fort som mulig.
Trekkhund:
Knut informerte om status. Det er vanskelig å finne litteratur i denne saken.
Vedtak:. Brit anbefaler at vi begynner med usikkerhets/-kunnskapshull kapitlene.
Oppfølging senere i september innen neste prosjektgruppemøte.

5.

Nye bestillinger

Rensefisk: Ikke bestemt noe spesifikt om oppdrag ennå. Milljødirektoratet skal spesifisere
oppdraget.
Elektrisitet: Dette oppdraget kan bli neste VKM-prosjekt. Knut og Cecilie gjør en litteratursøk.
Vi tar et beslutt om dette i neste FG-møte.
Villsvin: den ligger i hvile-modus nå.

6.

Saker fra andre faggrupper

Roar Gudding fortalte litt om arbeidsprosessen og problemstillinger (bl a
usikkerhetsmomenter som oppstår ved graderinger av risiko) knyttet til risikovurderingen på
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Chronic Wasting Disease, som faggruppe 1 hadde ansvar for. Den første fasen av denne
rapporten ble nylig publisert.
«Andre stoffer - mikroorganismer som tilsetningsstoffer i mat», en pakke med
risikovurderinger, var på høring i faggruppen vår (Roar Gudding og Øivind Bergh). Øivind
førtalte litt om usikkerhetene i disse rapportene; bl a at data mangler når gjelder forskjell på
reaksjon mellom barn og voksne. Antibiotikaresistens burde ha fått mer plass i disse
risikovurderingene.

7.

Status for øvrige saker i faggruppen

Ingen saker ble tatt opp.

8.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige
møte
Ingen saker ble tatt opp.

9.

Nytt fra sekretariatet

Ingen saker ble tatt opp.

10. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker ble tatt opp.

11. Kort orientering fra møte i Hovedkomiteen
Ting som ble tatt opp på HK-møtet: Usikkerheter, medforfatterskap.

12. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende
Se punkt 3.
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13. Møter o.a. av felles intresse
Det er ønskelig om at vi presenterer noe om risiko for fiskevelferd ved ulike metoder for
merking og sporing av oppdrettslaks på Frisk Fisk- konferansen (i posterformat).
Framtida bruk av epigenetikk i EFSA.
Kurs «Bioinformatikk for dummies» holdes NMBU Adamstuen uke 39.

14. Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp.

15. Nytt dato for neste
2. eller 4. november ble foreslått.
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