Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8)
Dato: 8.1.2015, kl. 12.00
Sted: VKM møterom 2
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra FG8:
Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Edgar Brun, Knut Egil Bøe, Carlos das Neves, Jacques Godfroid,
Roar Gudding, Kristian Hoel, Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Espen Rimstad
Forfall:
Øivind Bergh
Fra Mattilsynet:
Torunn Knævelsrud, Ole Taugbøl, Jonathan Vaz, Maria Veggeland
Fra sekretariatet til VKM:
Angelika Agdestein

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder for faggruppen, Brit Hjeltnes, ønsket velkommen og registrerte fravær. Ingen
merknader til habilitet og godtgjøring.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

3.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Kort orientering ved Brit Hjeltnes: Vektlegging av tydelig formulering av kunnskapshull for å
gjøre disse mer synlige. «Andre stoffer»-prosjektet er i gang. Nytte/risikovudering av fisk i
norsk kosthold ble publisert 15. desember.
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4.

Saker som ble behandlet på møtet

Mattilsynets forslag til nye bestillinger hos FG8 i 2015 (MT)







Risiko for dårlig dyrevelferd i produksjon av slaktekalkun
Risiko for negative dyrevelferdsmessige konsekvenser av merke- og sporingsmetoder
for oppdrettsfisk
Oppdatering av vurderingen om velferd hos tifotkreps m.m.
Vaksinering mot blåtunge m.m. som smittebegrensende tiltak
Velferdsmessige aspekter ved bruk av rotenon til bekjempelse av uønskede arter
Risiko for dårlig dyrevelferd ved utendørs hold av trekkhunder og bruk av slike
hunder i trening og konkurranser

Bestillingene ble presentert av Mattilsynets representanter, Torunn Knævelsrud, Ole Taugbøl,
Maria Veggeland og Jonathan Vaz, og hvert oppdrag ble drøftet med faggruppen med tanke
på prioritet og frister. Høyest prioritet har velferd hos kalkun (frist sannsynligvis innen
utgangen av 2015) og merking/sporing av fisk. Velferd hos tifotkreps og vaksinering mot
blåtunge er også saker som er høyt prioritert. Blåtunge vil ha frist innen utgangen av 2015.
Prioritering og presisering av øvrige saker, som velferd hos trekkhunder og velferdsmessige
aspekter ved bruk av rotenon, vil Mattilsynet komme tilbake til ved neste møte i faggruppen.
Oppdragene vil bli nærmere formulert etter at omorganiseringen av Mattilsynet trer i kraft 1.
februar. Bestillinger på prioriterte saker vil foreligge våren 2015.
Risikovurdering av innførsel og spredning av liten kubebille til/i Norge ble nevnt som en
mulig bestilling, men det ble konkludert med at denne saken per i dag trolig er et EFSAanliggende. Brit Hjeltnes presenterte også kort faggruppens utvalgte forslag til
egeninitiering, og av disse var saken om antibiotikaresistens som følge av nye
produksjonsregimer hos produksjonsdyr noe Mattilsynet kunne se mulige synergier til
resistensarbeidet i FG1 i.
Sammenstilling av arbeidsgrupper for noen av de enkelte sakene ble også påbegynt.
Foreløpig forslag:
Velferd hos kalkun: Kristian Hoel (leder) og Knut Egil Bøe. Bestilling av eksterne
bakgrunnsrapporter og/eller annen bruk av ekstern ekspertise vurderes. Arbeidsplan vil
foreligge innen 1. februar.
Merking/sporing av fisk: Kristian Hoel (leder), Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Edgar Brun
og Øivind Bergh. Det vil muligens være behov for ekstern ekspertise. Denne identifiseres
innen 1. februar.
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Velferd hos tifotkreps: Stein Mortensen (leder) og evt. Cecilie Mejdell. Det vil sannsynligvis
være behov for ekstern ekspertise. Aktuelle kompetansepersoner/miljøer identifiseres innen
1. februar.
Vaksinering mot blåtunge: Roar Gudding (leder), Carlos das Neves, Espen Rimstad. Det vil
være behov for å få med seg ekstern ekspertise fra en entomolog. Aktuell kandidat
identifiseres innen 1. februar.
Velferd hos trekkhunder: Knut Egil Bøe (leder) og Cecilie Mejdell
Innførsel/spredning av liten kubebille: Det vurderes å ha en arbeidsgruppe i beredskap.
Diskuteres eventuelt ved neste møte.

VKMs strategiplan for 2015-2018 til høring i faggruppen
Faggruppen hadde én kommentar, som bringes videre til arbeidsgruppen for strategiplanen.
Denne gikk på om begrepsbruken i større grad bør favne de ulike typene av mulige
leveranser fra VKM.

Sak 13/804: Vurdering av smitterisiko og dårlig dyrevelferd ved
merdbasert oppdrett i ferskvann og landbasert oppdrett med avrenning til
ferskvann
Risikovurderingen er blitt publisert siden forrige faggruppemøte.

Status for øvrige saker i faggruppen
14/804-2 Vurdering av faktorer som har betydning for listeføring av
sykdommer hos akvatiske dyr -liste 3
Espen Rimstad (leder av prosjektgruppen) orienterte om framdriften i prosjektet.
Arbeidsgruppen hadde sitt andre møte tidligere i dag og er nå i gang med å skrive
innledningen til rapporten.

Antibiotikaresistens (FG1)
Roar Gudding (bidragsyter fra FG8) orienterte om status. FG1 har nå skrevet et førsteutkast.
Koordinator for FG8 vil forhøre seg med koordinator for FG1 om de planlagte rammene for
FG8s deltakelse i arbeidet videre.
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Koksidiostatika (FG6)
Kristian Hoel (bidragsyter fra FG8) orienterte om status. Arbeidsoppgavene er fordelt, og
førsteutkastet er trolig klart i løpet av februar.

5.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Endringer på side 3 i VKMs risikovurderingsmal
Hvert medlem i den respektive faggruppe vil nå stå oppført med fullt navn der det tidligere
kun var henvist til VKMs hjemmeside. Risikovurderingene fra FG8 som er levert i ny mal
(AGD og ferskvannsoppdrett) vil oppdateres på VKMs hjemmeside innen utgangen av januar.

6.

Orientering fra prosjektgrupper eller liknende

VKM på «Frisk Fisk»-konferansen i Tromsø 3.-4. mars.
Det er ønskelig å presentere VKM og fiskehelse/fiskevelferd, samt nytt oppdrag fra
Miljødirektoratet. Espen Rimstad står for presentasjonen, med støtte fra Brit Hjeltnes og
kommunikasjonsavdelingen ved VKM. Eventuelt kan det bli en poster.

7.

Saker til hovedkomiteen

Ingen saker under dette punktet.

8.

Møter o.a. av felles interesse

Status for risikovurderingskurs Better Training for Safer Food (BTSF) i regi
av EU-kommisjonen
Kristian Hoel og Carlos das Neves har fått plass på kurset i dyrehelse i Berlin i april.
Jacques Godfroid har fått plass på kurset i dyrevelferd i Tallinn i mai.
Edgar Brun og Cecilie Mejdell venter fortsatt på svar.
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9.

Nytt fra sekretariatet

FG8s aktivitetsplan for 2015
Basert på diskusjonen med Mattilsynet tidligere under møtet (se pkt. 4), ble det satt
tentative datoer for bestilling og publisering av kommende saker. Detaljert utkast til
aktivitetsplanen sendes faggruppa og oppdateres fortløpende når økonomiske og
administrative forhold er avklart.
FG8 har nådd alle sine mål i henhold til aktivitetsplanen for 2014.

Ny selvbetjeningsportal for reiseregninger
Denne trådde i kraft 1. januar i år. Medlemmene bes ta kontakt med sekretariatet ved
eventuelle spørsmål eller vanskeligheter.

10. Eventuelt
EFSAs “Public consultation on Welfare assessment of dairy cows in small
scale farms”
Cecilie Mejdell og Knut Egil Bøe tar stilling til om dette er noe FG8 bør gi en tilbakemelding
på. Frist til EFSA er 30. januar.

Call for experts and data for the joint FAO/WHO expert meeting on
hazards associated with animal feed
Koordinator orienterte kort om denne henvendelsen, mottatt av VKMs EFSA-kontakt. Den
videresendes for ordens skyld medlemmene i FG8, men antas å være utenfor gruppens
fagområde.

Invitasjon til foredrag om kvantitativ mikrobiologisk risikovurdering under
møte i FG1 13. februar
Flere medlemmer i FG8 ønsker å delta. Koordinator avklarer hvorvidt reiseutgifter dekkes av
VKM og gir gruppen en tilbakemelding.
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11. Nye datoer for faggruppemøter
12. mars
6. mai
Avlyst 7. september – ny Doodle
Avlyst 2. november - ny Doodle

Protokoll fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 8.1.2015

6

