Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 20.11.2015, kl. 10.00 – 15:30
Sted: VKM
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra Faggruppe 8 (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd):
Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Knut Egil Bøe (kl. 11-15.30), Carlos das Neves (kl.
10-12), Jacques Godfroid, Kristian Hoel, Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Espen Rimstad
Forfall: Edgar Brun, Roar Gudding
Fra Mattilsynet:
Maria Været Veggeland
Fra sekretariatet til VKM:
Edel Holene (vikar for Angelika Agdestein)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder for faggruppen, Brit Hjeltnes, ønsket velkommen. Medlemmene fikk muntlig
forespørsel om habilitet og ingen erklærte seg inhabile vedrørende saken som skulle
behandles på møtet. Fremmøte ble registrert på godtgjøringsskjema.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. Protokollen fra sist møte i faggruppen 14.
september 2015 ble kort referert.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i Hovedkomiteen, 22. september 2015.
Agenda til Hovedkomitemøtet finnes på VKMs nettside (her). Saker som ble behandlet på
møtet var blant annet VKMs nye miljøoppdrag med etablering av Faggruppene 10
(Fremmede organismer og handel med truede arter) og 11 (mikrobiell økologi), VKMs
rapport om kunnskapsbehov som avdekkes i VKM-arbeidet, samt prosjektet om hvordan
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usikkerhet skal kommuniseres til alle brukere av VKMs vurderinger. Faggruppen ble senere
på møtet introdusert til usikkerhetsprosjektet (se sak 10).

4.

Saker som ble behandlet på møtet

15/803 Risk assessment on welfare in turkeys
Faglig leder av prosjektgruppen, Kristian Hoel, presenterte rapportutkastet. Faggruppen
diskuterte og kom med konstruktive innspill til utkastet. Mattilsynets representant var en
positiv diskusjonspartner mht. å belyse enkelte aspekter ytterligere. Faggruppen så behov
for å diskutere et revidert utkast på et fysisk møte. Tatt i betraktning at oppdraget viste seg
å være mer krevende enn antatt og sykdom i sekretariatet, ble ferdigstillingen vedtatt utsatt.
Vedtak: Saken sluttbehandles av faggruppen i løpet av første kvartal 2016.

5.

Status for øvrige saker i faggruppen

Ingen øvrige saker er pågående for tiden.

6.

Status fra andre faggrupper

Kristian Hoel presenterte utkastet til risikovurderingen “The risk of development of
antimicrobial resistance with the use of coccidiostats in poultry diets”, som var tilsendt
faggruppen i forkant av møtet. Saken er forankret i faggruppen for fôr (FG6) og Hoel er
medlem i prosjektgruppen. Planlagt publiseringsdato er 10. desember 2015.
Faggruppeleder Brit Hjeltnes presenterte utkastene til risikovurderingene “Risk assessment of
antimicrobial resistance in the food chain in Norway” og “Risk assessment of the transfer of
antimicrobial resistance between pets and humans”, som begge er forankret i faggruppen for
hygiene og smittestoffer (FG1). Hjeltnes er medlem i prosjektgruppen for førstnevnte
rapport; antibiotikasresistens i matkjeden.

7.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige
møte
Ingen saker har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte.
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8.

Oppfølging av andre saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen oppfølging av andre saker fra forrige møte i faggruppen var nødvendig.

9.

Orientering fra prosjektgrupper eller liknende

Se sak 4.

10. Nytt fra sekretariatet
Inger Therese L. Lillegaard presenterte hva usikkerhet i VKMs vurderinger kan være,
hvordan den kan beskrives og kommuniseres.

11. Nye bestillinger
Ingen saker under dette punktet

12. Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker under dette punktet

13. Møter o.a. av felles interesse
Den 7. mars 2016 arrangeres en konferanse med tentativ tittel «Trygg mat for alle», som
arrangeres i regi av Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med
VKM og Mattilsynet som samarbeidspartnere.

14. Eventuelt
Ingen saker under dette punktet

15. Nye datoer
Datoer for kommende faggruppemøter er 25. januar og 14. mars 2016.
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