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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 24. april 
2013 klokken 10.00-16.00 i VKMs lokaler i Lovisenberggaten 8, Oslo.  

 
Deltakere: 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:  
Olav Østerås (møteleder), Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel, 
Stein Mortensen, Rolf Erik Olsen og Espen Rimstad 
 
Forfall: 
Ulf Erikson 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Lars E. Hansen, direktør, tilstede under behandling av sak 10 på dagsorden. 
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver, deltok på møtet under behandling av sak nummer 4 
på dagsorden. 
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd (ref.)  
 
Fra Mattilsynet: 
Inger Eithun og Heidi Bugge, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, Hovedkontoret (tilstede 
fra klokken 10.00-13.00 under behandling av sak 4 om merking av ville dyr og oppstart av ny 
risikovurdering om smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved merdbasert oppdrett i 
ferskvann og landbasert oppdrett med avrenning til ferskvann) 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

RV: Risikovurdering 

FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd  

FGM: Faggruppemøte 

HK: Hovedkomité 

MT: Mattilsynet 

VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

EFSA: European Food Safety Authority 

 

Forklaring til nummerering av dokumentene: ÅÅ/xNN-d 

ÅÅ er tosifret årstall 
x er nr. på faggruppen saken kommer fra (1-8, eller 0 for hovedkomiteen) 
NN er fortløpende nummerering fra 1-99 
d er nr på dokument i saker hvor det finnes flere enn ett dokument 
Når en sak behandles i flere grupper følger samme saksnummer dokumentet, dvs. saksnummeret 
kommer fra den gruppen der saken først blir behandlet. 
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Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet 
Leder for faggruppen, Olav Østerås, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for dyrehelse 
og dyrevelferd. Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av 
aktuelle saker på dagsorden. Ulf Erikson hadde meldt forfall til møtet.  
 
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll. 
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. På grunn av praktiske forhold 
rundt Mattilsynets deltagelse under diskusjon av saken om bl.a. merking av vilt, ble sakene på 
dagsorden stokket om på rekkefølgen. Lars E. Hansen, direktør i VKM, deltok en stund på 
møtet og snakket litt om saker fra VKM i mediene (sak nummer 10 på dagsorden ble flyttet 
opp). 
Det ble foretatt en kort gjennomgang av protokollen fra forrige faggruppemøte den 4. 
desember 2012.  
 
Sak 3: Saker fra møter i Hovedkomitéen  
Det ble avholdt møte i Hovedkomitéen den 30.-31. januar 2013 på Lysebu. Det forelå ikke 
protokoll fra dette møtet. Sekretariatet redegjorde i korte trekk for hovedsakene. Saken om 
mykotoksiner i korn ble spesielt omtalt. Saken var til behandling på Hovedkomitémøtet den 
27. september, videre til behandling den 12. desember og ble sluttbehandlet på møtet i 
Hovedkomitéen den 30.-31. januar 2013. Presentasjonen av Norkost 3 ble også spesielt 
omtalt. 
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 
Risk Assessment concerning the Welfare of certain free-ranging wild mammals and birds 
subjected to marking (Saksnummer 11/804): 
Kristian Hoel, leder av prosjektgruppen, redegjorde for saken. Det er nedsatt en 
prosjektgruppe som har utredet problemstillingene. Tre eksterne eksperter har levert hver sin 
utredning om merking av hhv landpattedyr, sjøpattedyr og fugl. Risikovurderingen og 
metodekapitlet ble diskutert. Faggruppemedlemmene hadde flere innspill til metodikken som 
var benyttet, og det ble besluttet at leder av prosjektgruppen i samarbeid med sekretariatet 
gjør en mer konsis risikovurdering av totalbildet og samtidig en oppstramming av 
konklusjoner og sammendrag. Ny versjon av risikovurderingen vil bli sendt til faggruppen for 
gjennomlesning og nye innspill så snart den foreligger. Frist for levering er satt til 31. mai 
2013. Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver i VKM, deltok i diskusjonen for å planlegge 
kommunikasjonen av risikovurderingen. 
 
 
Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved merdbasert oppdrett i ferskvann 
og landbasert oppdrett med avrenning til ferskvann (Saksnummer 13/804): 
Oppdraget ble diskutert, og ordlyden og spørsmålsstillingene ble gjennomgått. Det ble 
besluttet at Mattilsynet sender revidert versjon av bestillingen til VKM med de innspill og 
forslag til endringer som ble foreslått. Oppdraget skal skrives på engelsk, og det reviderte 
oppdragsbrevet skal også oversettes til engelsk. Kandidater til en prosjektgruppe ble diskutert. 
Sekretariatet kontakter aktuelle navn og prøver å få arrangert et oppstartsmøte før sommeren. 
Foreløpig frist ble satt til nyåret 2014. 
 
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker er behandlet i faggruppen siden forrige møte. 
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Status for øvrige saker i faggruppen 
Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat (Saksnummer 11/007): 
VKM er i gang med en risikovurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat, 
og en prosjektgruppe er nedsatt fra Faggruppe 8 for å se på dyrevelferd ved økologisk 
produksjon sammenlignet med konvensjonell produksjon. Mattilsynet har funnet det 
hensiktsmessig å dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i bestillingen, i tre 
hovedgrupper: 
 
1. Plantehelse – planteproduksjon 
2. Dyrehelse – dyrevelferd  
3. Human helse – mat 
 

Alle prosjektgruppene er i gang med arbeidet. Prosjektgruppen som skal utrede dyrehelse og 
dyrevelferdsaspektet blir ledet av Knut E. Bøe fra faggruppen. Øvrige deltagere er Randi O. 
Moe/NVH, Inger Hansen/Bioforsk, Aksel Bernhoft/Veterinærinstituttet, Birger Svihus/UMB, 
Siri Christine Seehuus/Dronning Mauds Minne og Olav Østerås fra faggruppen. 
Oppstartsmøtet i prosjektgruppen ble avholdt den 18. april. Frist på vurderingen er satt på 
nyåret 2014, med målsetting om å ha endelige konklusjoner ferdige og tre rapporter klare før 
overgangen til ny komité i april 2014.  
 
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Faggruppen har ønske om egeninitiering av risikovurdering. Aktuelle temaer er foreslått og 
listen over saker ble gjennomgått på forrige møte i faggruppen i desember. Der ble det 
konkludert med at pga flere nye, aktuelle risikovurderinger fra Mattilsynet er på trappene, vil 
faggruppen avvente med å sette i gang egne arbeid før den totale arbeidsbelastningen for 2013 
er avklart. Liste over saker til selvinitiering vil sendes ut før neste møte i faggruppen. 
 
Sak 7: Orientering fra prosjektgrupper/undergrupper eller lignende 
Ingen grupper hadde noe å orientere om under dette punktet på dagsorden. 
 
Sak 8: Saker til hovedkomiteen 
Ingen forslag til saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. 
 
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. Sekretariatet informerte om at agenda for møtene må legges ved reiseregninger.  
Det ble også reist spørsmål om muligheten til å reise på seminarer/møter i regi av og på støtte 
fra VKM. Faggruppens medlemmer ble oppfordret til å sende sine ønsker til sekretariatet slik 
at det kan foretas en prioritering av slike aktiviteter utover høsten.  
 
Sak 10: Nytt fra sekretariatet  
Dette punktet ble flyttet til under punkt 2 på dagsorden (se foran). 
 
Sak 11: Øvrig fra Mattilsynet 
Ingen saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. 
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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 
Neste faggruppemøte er bestemt til mandag 16. september 2013 (10.00-16.00).  
Det påfølgende møtet er bestemt til mandag 25. november 2013 (10.00-16.000).  
 
Sak 14: Eventuelt 
Ingen momenter var satt opp under dette punktet på dagsorden.  


