Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8)
Dato: 28.10.2014, kl. 10.00
Sted: VKM møterom 2
Møteleder: Brit Hjeltnes

Deltakere
Fra Faggruppe 8:
Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Knut Egil Bøe, Roar Gudding, Kristian Hoel, Cecilie
Mejdell, Stein Mortensen, Carlos das Neves og Espen Rimstad.
Forfall:
Edgar Brun, Jacques Godfroid
Fra Mattilsynet:
Fra sekretariatet til VKM:
Angelika Agdestein. Astrid Bjerkås, Astrid Tvedt og Inger Therese Lillegaard var til stede fram til kl.
11.

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder for faggruppen, Brit Hjeltnes, ønsket velkommen. Edgar Brun og Jacques Godfroid
hadde ikke anledning til å møte. Carlos das Neves forlot møtet kl. 12.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent. Et ekstra punkt på agendaen ble føyd til
(nærmere spesifisert under), og noen omrokkeringer på saksrekkefølgen ble foretatt.

3.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Kort orientering ved Brit Hjeltnes og Astrid Bjerkås om «Et helhetssyn på fisk og annen
sjømat i norsk kosthold», som var hovedtema ved forrige møte i Hovedkomiteen.
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4.

Saker som ble behandlet på møtet

Introduksjon til kommunikasjon, administrasjon og bruk av ny mal ved
VKM
Astrid Bjerkås informerte om målrettet prosjektstyring og kommunikasjon. Ny
kommunikasjonsrådgiver, Astrid Tvedt, ble introdusert. Inger Therese Lillegaard informerte
om bruk av den nye VKM-malen.

Sak 13/804: Vurdering av smitterisiko og dårlig dyrevelferd ved
merdbasert oppdrett i ferskvann og landbasert oppdrett med avrenning til
ferskvann
Brit Hjeltnes orienterte om at publisering er utsatt til 13. november.

Egeninitiering av saker
Kristian Hoel presenterte innkomne forslag, og gruppen diskuterte disse. To forslag bringes
videre til hovedkomiteen.

Eventuelle innspill til EFSAs Network meeting (Panel on Animal Health and
Welfare)
Særlig aktuelt å følge innlegget om «Movements of dogs and other pets» med tanke på
egeninitieringsforslaget over som angår import og reise med selskapsdyr.

Innspill til EFSAs Risk assessment of sheep welfare
Cecilie Mejdell og Knut Egil Bøe redegjorde for enkelte anmerkninger de hadde til EFSAs
høringsutkast. Frist til EFSA er 4. november.

13/805-1 Vurdering av amøbegjellesykdom
Risikovurderingen publiseres 30.10.2015. Tor Atle Mo er talsperson.
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14/804-2 Vurdering av kriterier for oppføring av fiskesykdommer på Liste
3
Espen Rimstad (leder av prosjektgruppen) gjennomgikk bestillingen, og oppdraget ble
diskutert i gruppen.

5.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

FG8s bidrag til saker om resistens i FG1 og FG6 (nytt på agendaen av 28.10)
Brit Hjeltnes presenterte Roar Gudding som bidragsyter i de to sakene som går i FG1, og
Kristian Hoel i saken som går i FG6. FG8 har foreløpig ikke vært involvert i møteaktivitet
rundt disse sakene.

6.

Orientering fra prosjektgrupper eller liknende

7.

Saker til hovedkomiteen

Hovedkomiteen ønsker ett forslag fra hver faggruppe til egeninitiering til
neste møte i desember
Se «Egeninitiering…» under pkt. 4.

8.

Møter o.a. av felles interesse

Risikovurderingskurs Better Training for Safer Food (BTSF) i regi av EUkommisjonen
Brit Hjeltnes foreslo i samarbeid med sekretariatet at følgende kandidater fra Faggruppe 8
påmeldes:

Animal Health
Animal Welfare
Animal Welfare

Dato
20. – 24.04.15
18. – 22.05.15
11. – 15.01.16

Sted
Berlin
Tallinn
Lisboa

1. kandidat
Kristian Hoel
Jacques Godfroid
Øivind Bergh

2. kandidat
Carlos das Neves
Edgar Brun
Cecilie Mejdell

Det er i utgangspunktet reservert én plass for VKM på hvert av disse kursene, men det
meldes på en ekstra kandidat i tilfelle flere plasser skulle bli ledige.
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Uppsala Health Summit 2. – 3. juni 2015 – antibiotikaresistens
Kan være aktuelt for medlemmer som skal delta i andre faggruppers arbeid med
risikovurderinger relatert til antibiotikaresistens. Interessenter bes kontakte sekretariatet.

9.

Nytt fra sekretariatet

-

10. Eventuelt
-

11. Nye møtedatoer
8. januar (med «julebord» kl. 18)
11. eller 12. mars – Doodle sendes fra sekretariatet
Mellom 4. og 15. mai – Doodle
Siste uken i august – Doodle
Månedsskiftet oktober/november – Doodle
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