Protokoll
Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd
Dato: 26.08.14, kl. 10.00
Sted: Gjestehuset Lovisenberg
Møteleder: Brit Hjeltnes
Deltakere:

Fra Faggruppe 8:
Brit Hjeltnes, Knut E. Bøe, Øivind Bergh, Jacques Godfroid, Roar Gudding, Kristian Hoel, Cecilie Mejdell
Stein Mortensen, Carlos das Neves, Rolf Erik Olsen, Espen Rimstad

Forfall:
Edgar Brun

Fra Mattilsynet:
Inger Eithun, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse

Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, Angelika Agdestein

1.

Konstituering av møtet

Leder for faggruppen, Brit Hjeltnes, ønsket velkommen. Ny koordinator for faggruppen, Angelika Agdestein, ble introdusert. Innkalling og dagsorden for møtet ble
godkjent.

2.

Saker fra møte i hovedkomitéen

Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.

3.

Saker som ble behandlet møtet

Sak 13/804: Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved
merdbasert oppdrett i ferskvann og landbasert oppdrett med avrenning til
ferskvann.
Ulf Erikson presenterte prosjektgruppens arbeid og hovedkonklusjonene fra
rapporten. Etter påfølgende diskusjon i faggruppen ble det klart at det behøves noen

Protokoll fra møte i Faggruppe 8, 01.01.2014

1

justeringer før endelig godkjenning, og ny frist på overlevering til Mattilsynet er satt
til 1. november. Faggruppen kommer med sine innspill til sekretariatet innen 1.
oktober.
Sak 13/805: Vurdering av listeføring av amøbeindusert gjellesykdom.
Brit Hjeltnes orienterte om prosjektgruppens arbeid og presenterte
hovedkonklusjonene i rapporten. Det må gjøres noen små endringer før rapporten
kan godkjennes. Disse endringene leveres til sekretariatet innen 15. september.
Innen utgangen av september sendes siste utkast ut fra sekretariatet for endelig
godkjenning i faggruppen.

4.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige
møte
Sak 12/804: Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk
produsert mat.
Knut Egil Bøe informerte om pressedekning og medierespons.

5.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen.

6.
Orientering fra prosjektgrupper/undergrupper eller
lignende
Ingen orientering under dette punktet på agendaen.

7.

Møter o.a. av felles interesse

Ingen orientering under dette punktet på agendaen.

8.

Nytt fra sekretariatet

Ingfrid Slaatto Næss har ett år permisjon fra sekretariatet i VKM og går over i ny
jobb 15. september. Angelika Agdestein overtar koordinatoransvaret for faggruppen
fra 18. september.
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Reiseregninger leveres på statlig fellesblankett som kan lastes ned på
www.odin.dep.no og sendes elektronisk på mail til sekretariatet. Nytt fra 1. juli er at
originalkvitteringer og bilag kan scannes og sendes elektronisk på mail.

9.

Øvrig fra Mattilsynet

Sak 14/804: Vurdering av faktorer som har betydning for listeføring av
smittsomme
sykdommer
hos
akvatiske
dyr
–
liste
3.
Forslag til bestilling ble lagt frem og mandatet for oppdraget ble diskutert.
Faggruppen diskuterte sammensetning av kommende prosjektgruppe. Prosjektet
forsøkes løst med interne medlemmer: Espen Rimstad (leder for prosjektgruppen),
Øivind Bergh, Edgar Brun, Brit Hjeltnes og Stein Mortensen. Oppstartsmøte med
prosjektgruppen og Mattilsynet blir arrangert i løpet av oktober. Sekretariatet sender
ut Doodle for møtedato.

10. Nytt fra EFSA
En ny publikasjon på området dyrehelse og dyrevelferd fra EFSA er publisert siden
forrige møte. Listen med link til den aktuelle publikasjonen sto oppført på agendaen
og det ble besluttet at denne ordningen skal fortsette.

11. Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte ble fastlagt til 28. oktober 2014. På dette møtet skal
risikovurderingen om fiskeoppdrett i ferskvann sluttstilles, og Mattilsynet skal også
presentere fremtidige planer.
Det ble også fastsatt et faggruppemøte den 14. januar 2015 med evt. julebord i
tilknytning til dette møtet.

12. Eventuelt
Sekretariatet minnet om at faggruppemedlemmer har mulighet til å søke om stønad i
forbindelse med deltakelse på fagrelaterte arrangementer, som f. eks. kurs og
konferanser. Forespørsel rettes til koordinator i faggruppen.
Faggruppeleder ba Roar Gudding, i samarbeid med Kristian Hoel og Knut Egil Bøe,
utarbeide forslag til saker som kan være aktuelle for selvinitiering. Denne listen skal
presenteres på neste møte.
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