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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 11. mars 

2014 klokken 10.30-15.30 i VKMs lokaler i Lovisenberggaten 8, Oslo.  

 

Deltakere: 

Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:  

Olav Østerås (møteleder), Knut E. Bøe, Ulf Erikson, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel, Stein 

Mortensen, Rolf Erik Olsen og Espen Rimstad 

 

Forfall: 

Bjarne O. Braastad  

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd (ref.)  

 

Fra Mattilsynet: 

Ingen fra Mattilsynet var tilstede på dette møtet. 

 

 

Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet 

Leder for faggruppen, Olav Østerås, ønsket velkommen til det siste møtet i Faggruppen for 

dyrehelse og dyrevelferd i sittende komité. Ny komité vil være på plass fra 1. april 2014. 

Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av aktuelle saker på 

dagsorden. Bjarne O. Braastad hadde meldt forfall til møtet.  

 

Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll. 

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Det ble foretatt en kort 

gjennomgang av protokollen fra forrige faggruppemøte den 25. november 2013.  

 

Sak 3: Saker fra møter i Hovedkomitéen  

Det ble avholdt møte i Hovedkomitéen den 10. mars 2014. Olav Østerås redegjorde i korte 

trekk for hovedsakene. Saken om salterstattere, saken om økologisk produksjon (fire 

delrapporter ble behandlet - plantehelse, humanhelse, dyrehelse og dyrevelferd og 

plantevernmidler), saken om forskning og kunnskapshull og saken om forfatterskap og 

kreditering ble spesielt omtalt. I økologisaken skal det lages en felles uttalelse fra 

Hovedkomitéen som det arbeides med i alle berørte faggrupper. Denne uttalelsen skal 

behandles på et møte i Hovedkomitéen den 20. mars. 

 

Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 

Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat (Saksnummer 12/804): 

Knut E. Bøe orienterte om arbeidet i prosjektgruppen, og presenterte hovedkonklusjoner fra 

rapporten. 
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Det ble besluttet at alle faggruppens medlemmer sender sine innspill til rapporten til 

sekretariatet innen fredag 14. mars. Knut E. Bøe vil i samarbeid med sekretariatet utarbeide 

forslag til konklusjoner og oppsummering som sendes til faggruppen på høring. Det skal lages 

en felles uttalelse fra Hovedkomitéen basert på konklusjoner fra de ulike delrapportene. 

Denne uttalelsen skal behandles på et møte i Hovedkomitéen den 20. mars. Arbeidet med 

økologivurderingen skal gjøres ferdig i sittende VKM-komité. 

 

Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen saker har vært behandlet siden det forrige møte i faggruppen den 25. november 2013. 

 

Status for øvrige saker i faggruppen 

Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved merdbasert oppdrett i ferskvann 

og landbasert oppdrett med avrenning til ferskvann (Saksnummer 13/804): 

Ulf Erikson orienterte om arbeidet i prosjektgruppen. En arbeidsgruppe er nedsatt og arbeidet 

har kommet godt i gang med tre møter avholdt så langt. Frist på oppdraget er satt til våren 

2014, men etter interne diskusjoner i sekretariatet er det besluttet å vente med sluttbehandling 

av saken inntil ny komité har hatt oppstartsseminar med konferanse i juni og er i gang over 

sommeren. Dette er avklart med Mattilsynet. Arbeidet i prosjektgruppen går som planlagt 

med mål om ferdigstillelse av rapporten før sommeren. 

 

Vurdering av amøbeindusert gjellesykdom (AGD) (Saksnummer 13/805). 

Brit Hjeltnes redegjorde for saken. En arbeidsgruppe er nedsatt, og det ble arrangert 

oppstartsmøte i januar. Tre prosjektgruppemøter er avholdt så langt. Frist på vurderingen er 

satt til 1. juli 2014, men etter interne diskusjoner i sekretariatet er det besluttet å vente med 

sluttbehandling av saken inntil ny komité har hatt oppstartsseminar med konferanse i juni og 

er i gang over sommeren. Dette er avklart med Mattilsynet. Arbeidet i prosjektgruppen går 

som planlagt med mål om ferdigstillelse av rapporten før sommeren. 

 

 

Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

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

 

Sak 7: Orientering fra prosjektgrupper/undergrupper eller lignende 

Ingen orientering under dette punktet på agendaen. 

 

Sak 8: Saker til hovedkomitéen 

Ingen forslag til saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. Neste møte i 

Hovedkomitéen er 20. mars der en felles uttalelse fra Hovedkomitéen om økologisaken skal 

utarbeides. 

 

Sak 9: Møter o.a. av felles interesse 

Faggruppeleder, faggruppens medlemmer og koordinator for faggruppen informerte om 

aktuelle møter, seminarer og konferanser som har vært arrangert og som skal arrangeres i nær 

fremtid.  

 

Sak 10: Nytt fra sekretariatet  

Olav Østerås takket for seg som leder av faggruppen de siste to periodene av komitéen. 

Sammensetning av ny komité vil være på plass i løpet av noen uker.  

Sekretariatet informerte om VKMs 10-årsjubileum som skal avholdes til våren med 

miniseminar og middag den 20. mars og jubileumskonferanse den 17. juni. 
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Sak 11: Øvrig fra Mattilsynet 

Ingen saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. 

 

Sak 12: Nytt fra EFSA 

Diverse nye risikovurderinger og andre publikasjoner på området dyrehelse og dyrevelferd fra 

EFSA er publisert siden forrige møte. Listen med linker til de aktuelle publikasjonene sto 

oppført på agendaen t.o. 

 

Sak 13:Nye møtedatoer 

Ingen nye møter ble bestemt da det vil bli ny komité fra 1. april 2014.  

 

Sak 14: Eventuelt 

Ingen momenter var satt opp under dette punktet på dagsorden. 

 

 


