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Agenda 

for møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 14.09.2015, kl. 10.00 – 16.00 

Sted: VKMs møterom 

Møteleder: Brit Hjeltnes 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 

1 

 

Velkommen, fravær, 

habilitet og 

godtgjøring 

Brit (kl. 10.00 – 10.15)  

2 Godkjenning av 

møteinnkallelse og 

dagsorden 

Brit (kl. 10.00 – 10.15) 15/801-02 

15/802-01 

3 Saker fra møte i 

Hovedkomiteen 

Kort orientering fra siste møte i hovedkomiteen 

(Brit, kl. 10.00 – 10.15) 

 

4 Saker som skal 

behandles på møtet  

Vurdering av faktorer som har betydning for listeføring av 

smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, Liste 3 – 

gjennomgang av tilbakemeldinger på endelig utkast (evt. 

godkjenning) 

(Espen, kl. 10.15 – 11.45) 

14/804 

 

 

5 Status for øvrige 

saker i faggruppen 

Risikovurdering av velferd hos kalkuner (Kristian, 11.45 – 

12.00) 

Koksidiostatika (FG6) (Kristian, 11.45 – 12.00) 

15/803 

 

  Lunsj (kl. 12.00 – 12.30)  

6 Saker fra andre 

faggrupper 

Antibiotikaresistens i matkjeden – tilbakemelding fra FG8 på 

foreløpig utkast 

(Roar, kl. 12.30 – 13.45) 

Antibiotikaresistens kjæledyr – tilbakemelding fra FG8 på 

foreløpig utkast 

(Roar, kl. 12.30 – 13.45) 

14/104 

 

14/103 

7 Saker som har vært 

behandlet i 

faggruppen siden 

forrige møte 

-  

8 Oppfølging av saker 

fra forrige møte i 

faggruppen 

-  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 

9 Orientering fra 

prosjektgrupper eller 

lignende 

Kort presentasjon av læringspunkter fra gjennomførte BTSF-

kurs: 

Animal Health (Carlos og Kristian) 

Animal Welfare (Jacques) 

(kl. 13.45 – 14.00) 

 

10 Nytt fra sekretariatet Gjennomgang av VKMs strategi 2015 – 2018 

(Marie L. Wiborg, kl. 14.00 – 14.15) 

 

11 Nye bestillinger  Kort presentasjon av oppdragene (Mattilsynet) og diskusjon av 

prosjektgruppesammensetning og tidsrammer (Brit) 

(kl. 14.14 – 15.15) 

Dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og 

ved bruk av hund i langdistanse sledehundløp 

(Maria Veggeland, MT) 

Risiko for negative dyrevelferdsmessige konsekvenser av 

merke- og sporingsmetoder for oppdrettsfisk og 

kultiveringsfisk 

(Jonathan Vaz, MT) 

 

 

15/805 

 

   15/804 

  5 min pause  

12 Saker til 

hovedkomiteen 

Kunnskapsbehov 

(Brit, kl. 15.15 – 15.35) 

 

13 Møter o.a. av felles 

interesse 

-  

14 Eventuelt AGD-poster på EFSA-konferanse i Milano 

(Brit, 15.35 – 15.40) 

 

15 Nye datoer for 

faggruppemøter 

20. November 2015 

 

 

 

Nye publikasjoner fra EFSA (med hyperkoblinger): 

31. juli 

Preparatory work for the scientific opinion on welfare assessment of dairy cows in small scale farming systems 

31. juli 

Small-scale dairy cows welfare data description and interpretation 

29. juli 

Identification and analysis of the main drivers for Ebola virus spillover 

14. juli 

Alternative control strategies against ASF in wild boar populations 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/852e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/853e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/853e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/860e.pdf
http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/843%2C0.pdf
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14. juli 

Update on oral vaccination of foxes and raccoon dogs against rabies 

Nyheter fra EFSA (med hyperkoblinger): 

14. juli 

African swine fever: EFSA recommends combined containment measures 

14. juli 

Rabies: oral vaccination of wild animals 

9. juni 

Welfare of dairy cows on small scale farms 

19. mars 

Info session: Criteria for evaluating studies on stunning methods 

28. januar 

Public consultation: welfare assessment of dairy cows in small scale farms 

 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/4164.pdf
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150714a
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150714
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150609
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150319
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/150128a

