Agenda
For møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 08.01.2015, kl. 12.00
Sted: VKMs møterom
Møteleder: Brit Hjeltnes
Nr.
1
2

3
4

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

Beskrivelse/ kommentarer
Brit

Dokument

Brit

Kort orientering fra siste møte i hovedkomiteen (Brit)
Mattilsynet presenterer sine forslag til nye bestillinger
hos FG8 (MT)
Kort presentasjon av FG8s to utvalgte forslag til
egeninitiering (Brit)
Diskusjon med Mattilsynet rundt forslagene til de nye
bestillingene, derunder også prioriteringer og frister

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte
Status for øvrige saker
i faggruppen

VKMs strategiplan for 2015-2018 til høring i faggruppen
13/804 – Risk assessment of fish health and welfare in
freshwater production systems
Kort orientering:
14/804 Vurdering av faktorer som har betydning for
listeføring av smittsomme sykdommer hos akvatiske
dyr, liste 3 – Espen
Antibiotikaresistens (FG1) – Roar

5

Oppfølging av saker fra
forrige møte i
faggruppen

Koksidiostatika (FG6) – Kristian
Endringer på s. 3 i VKMs rapportmal (Angelika)
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Nr.
6

7
8
9

Sak
Orientering fra
prosjektgrupper eller
lignende.
Saker til
hovedkomiteen
Møter o.a. av felles
interesse
Nytt fra sekretariatet
Nytt fra EFSA

Beskrivelse/ kommentarer
VKM og fiskehelse/fiskevelferd presenteres på «Frisk
Fisk»-konferansen i Tromsø 3. – 4. mars

Dokument

Status for påmelding til BTSF-kurs (Angelika)
Gjennomgang av forslag til FG8s aktivitetsplan for 2015
(Angelika)
Publikasjoner:
Assessment of documentation provided on the use of
rubber slats in the flooring of pig holdings
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3959.pdf
Scientific Opinion on sheep and goat pox
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3885.pdf
Scientific Opinion on porcine epidemic diarrhoea and
emerging porcine deltacoronavirus
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3877.pdf
Highly pathogenic avian influenza A subtype H5N81
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3941.pdf
Nyheter:
H5N8 avian influenza: EFSA assesses entry routes into
Europe
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/141215.htm

10

Eventuelt

11

Nye datoer for
faggruppemøter

Public consultation, EFSA, frist 30. januar:
Welfare assessment of dairy cows in small scale farms
12. mars
6. mai
7. september
2. november
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