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Agenda 

for møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 20.11.2015, kl. 10.00 – 15.00 

Sted: VKMs møterom 

Møteleder: Brit Hjeltnes 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 

1 

 

Velkommen, fravær, 

habilitet og 

godtgjøring 

Brit (10.00 – 10.15)  

2 Godkjenning av 

møteinnkallelse, 

dagsorden og 

protokoll 

Brit (10.00 – 10.15) 15/801-03 

15/802-02 

3 Saker fra møte i 

Hovedkomiteen 

Kort orientering fra forrige møte i hovedkomiteen (rapport om 

kunnskapsbehov) 

(Brit, 10.00 – 10.15) 

 

4 Saker som skal 

behandles på møtet  

Risikovurdering av velferd hos kalkuner – gjennomgang av 

tilbakemeldinger på endelig utkast (evt. godkjenning) 

(Kristian, 10.15 – 11.30) 

15/803 

 

  Lunsj (11.30 – 12.00)  

4 Saker som skal 

behandles på møtet 

forts. 

Risikovurdering av velferd hos kalkuner – gjennomgang 

fortsetter 

(Kristian, 12.00 – 13.00) 

 

5 Status for øvrige 

saker i faggruppen 

- 

 

 

6 Saker fra andre 

faggrupper 

Kort oppsummering og eventuelle kommentarer fra FG8 til 

endelige utkast av resistenssakene: 

Koksidiostatika (FG6) (Kristian, 13.00 – 13.15) 

Antibiotikaresistens i matkjeden  

(Roar, 13.15 – 13.30) 

Antibiotikaresistens kjæledyr 

(Roar, 13.30 – 13.45) 

 

 

 

14/104 

 

14/103 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 

7 Saker som har vært 

behandlet i 

faggruppen siden 

forrige møte 

-  

8 Oppfølging av saker 

fra forrige møte i 

faggruppen 

Faggruppen enes om endelig forslag til 

prosjektgruppesammensetning for saken om merking og 

sporing av fisk (13.45 – 14.00) 

 

9 Orientering fra 

prosjektgrupper eller 

lignende 

-  

10 Nytt fra sekretariatet Hvordan beskriver vi usikkerhet i risikovurderingene? Et 

pågående internt prosjekt ved VKM 

(Inger Therese Lillehaug, 14.00 – 14.30) 

 

11 Nye bestillinger  -  

12 Saker til 

hovedkomiteen 
- 

 

13 Møter o.a. av felles 

interesse 

«Trygg mat for alle» 7. april 2016  

14 Eventuelt   

15 Nye datoer for 

faggruppemøter 

Mandag 14. mars 2015 

 

 

 

Nye publikasjoner fra EFSA siden forrige møte i faggruppen: 

6 November 2015 

Animal-based measures’ gap analysis (technical report) 

http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/884e

