16/801-02

Agenda
for møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 14.03.2016, kl. 10.00 – 15.00
Sted: Gjestehuset Lovisenberg
Møteleder: Brit Hjeltnes
Nr.
1

2

3
4

4

Sak
Velkommen, fravær,
habilitet og
godtgjøring
Godkjenning av
møteinnkallelse,
dagsorden og
protokoll
Saker fra møte i
Hovedkomiteen
Saker som skal
behandles på møtet

Saker som skal
behandles på møtet
forts.

5

Status for øvrige
saker i faggruppen

6

Saker fra andre
faggrupper
Saker som har vært
behandlet i
faggruppen siden
forrige møte

7

Beskrivelse/ kommentarer
Brit (10.00 – 10.15)

Brit (10.00 – 10.15)

Dokument

16/801-02
16/802-01

Presentasjon av nye bestillinger fra Mattilsynet og
Miljødirektoratet
(10.15 – 11.30)
Lunsj (11.30 – 12.00)
Presentasjon av nye bestillinger fra Mattilsynet og
Miljødirektoratet forts.
(12.00 – 13.00)
Eventuelle siste innspill til oppdaterte bestillingsutkast:
Merking av fisk
Velferd hos trekkhunder
Innspill til ny bestilling: Australsk ferskvannskreps
(13.00 – 14.00)
Merking av fisk
Velferd hos trekkhunder
Australsk ferskvannskreps
Andre stoffer – mikroorganismer som tilsetningsstoffer i mat
(FG1) – forespørsel til FG8 om å stille med refereegruppe
Risikovurdering av kalkun godkjent i FG8, publisert 15. februar
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Nr.
8

9

10
11
12
13
14
15

Sak
Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
Orientering fra
prosjektgrupper eller
lignende
Nytt fra sekretariatet
Nye bestillinger
Saker til
hovedkomiteen
Møter o.a. av felles
interesse
Eventuelt
Nye datoer for
faggruppemøter

Beskrivelse/ kommentarer
-

Dokument

-

Kort orientering om aktuelle hendelser
«Trygg mat for alle» 7. april 2016. Info fra VKM. Info fra NFR.
mandag 19. september
onsdag 2. november
onsdag 11. januar 2017

Nye publikasjoner fra EFSA siden forrige møte i faggruppen:

Collection and review of updated scientific epidemiological data on porcine epidemic diarrhoea
Publ. 17.02.2016

Manual for reporting on zoonoses and zoonotic agents, within the framework of Directive 2003/99/EC,
and on some other pathogenic microbiological agents for information deriving from the year 2015
Publ, 29.01.2016

Manual for reporting on food-borne outbreaks in accordance with Directive 2003/99/EC for
information deriving from the year 2015
Publ. 29.01.2016
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