12/802-01-Endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 8. mars
2012 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, Ulf Erikson, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel, Stein
Mortensen, Rolf Erik Olsen og Espen Rimstad.
Forfall:
Knut E. Bøe
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for Faggruppe 8 (ref.)
Fra Mattilsynet:
Ingen representanter fra Mattilsynet var tilstede på møtet.
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.

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. Knut E. Bøe hadde meldt forfall til møtet.
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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 4. november.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det ble avholdt møte i Hovedkomiteen den 6. mars. Faggruppeleder refererte kort fra møtet.
Saken om fremtidig landdyrhelse; risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for
bekjempelse av dyresykdommer hos landdyr (Saksnummer 10/804) som Faggruppe 8
avsluttet i desember, ble presentert på dette møtet. Et abstract skal også presenteres på ISVEkonferansen i Maastricht i august.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Ingen saker skulle sluttbehandles i faggruppen på dette møtet.
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for
bekjempelse av dyresykdommer hos landdyr (Saksnummer 10/804):
Olav Østerås redegjorde kort for saken. Risikovurderingen ble publisert den 19. desember.
Risk Assessment of Recirculation systems in fish hatcheries (Saksnummer 09/808):
Brit Hjeltnes redegjorde kort for saken. Risikovurderingen ble publisert 10. januar.
Det ble presisert at det er nødvendig med tett samarbeid med kommunikasjonsrådgiver i
forbindelse med publisering av risikovurderingene. Det ble også presisert betydningen av
hvordan risikovurderingene presenteres for både allmenn presse og fagpresse i forhold til
medienes interesse og i det å gjøre stoffet tilgjengelig for ulike grupper av publikum.
Status for øvrige saker i faggruppen
Risk Assessment concerning the Welfare of certain free-ranging wild mammals and birds
subjected to marking (Saksnummer 11/804):
Det er nedsatt en prosjektgruppe som skal levere en rapport som bakgrunnsmateriale for en
risikovurdering fra faggruppen. Prosjektgruppens faglige leder, Kristian Hoel, redegjorde for
første utkast til rapport. Dessverre har ett medlem måtte trekke seg fra denne gruppen. Forslag
til kandidat(er) som skal erstatte dette medlemmet ble fremmet, og sekretariat skal kontakte
disse. Avhengig av hvor fort nytt medlem kan tiltre i arbeidsgruppen, er det usikkerhet om
vurderingen kan leveres til angitt frist i juni 2012. Mattilsynet er varslet om dette.
Risk Assessment concerning the welfare of animals kept for fur production (Saksnummer
07/807):
Bjarne O. Braastad orienterte om saken og prosessen rundt innspillene fra Dyrevernalliansen.
Det ble diskutert om hvordan VKM kan håndtere slike saker til en annen gang. Det ble
foreslått i slike tilfeller å nedsette en hurtigarbeidende gruppe med mandat fra resten av
faggruppen som kan håndtere ulike medieinnspill der faggruppen trenger å uttale seg. Den
hurtigarbeidende gruppen skal kun mene noe om det som er inkludert i selve
risikovurderingen.
Sekretariatet løfter dette videre inn i arbeidet med rutiner for VKM.
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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 nytt og revidert på bakgrunn av nye innspill. Listen over
aktuelle temaer for egeninitiering skal spilles over til Mattilsynet og diskuteres med
Mattilsynet på neste møte.
Faggruppen har også foreslått aktuelle forskningsbehov som ikke er berørt i tidligere
risikovurderinger. Det er besluttet å videreføre dette som eget punkt på agendaen til hvert
faggruppemøte.
Forskningsbehov påpekt av Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd som skal spilles inn til
Forskningsrådet og Bionærprogrammet ble diskutert. Det ble utpekt noen personer som skulle
lage et forslag til innspill på vegne av Faggruppe 8.
Sak 7: Orientering fra prosjektgrupper/undergrupper eller lignende
Espen Rimstad orienterte om saken vedrørende Oppdrettsfisk som fôr til oppdrettsfisk
(saksnummer 10/604) som går ut i fra Faggruppe 6 for Fôr til terrestriske og akvatiske dyr.
Faggruppe 8 har fått saken til gjennomlesning og godkjenning før den ferdigstilles.
Risikovurderingen ble diskutert og innspill fra faggruppen ble samlet inn.
Sekretariatet orienterte videre om status for saken om helhetsvurdering av økologisk
produksjon og økologisk produsert mat som Faggruppe 8 skal involveres i. Saken er
midlertidig utsatt på grunn av stor arbeidsbelastning på berørte faggrupper, men vil trolig
settes i gang i løpet av høsten. Ved ledig kapasitet kan det være aktuelt for Faggruppe 8 å
starte på sin del av risikovurderingen når saken om merking av vilt er avsluttet.
Sak 8: Saker til hovedkomiteen
Ingen forslag til saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
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
Sekretariatet orienterte om medievarslingssystemet i sekretariatet. Sekretariatet vil sende ut
varsler som berører Faggruppe 8.
Sak 11: Øvrig fra Mattilsynet
Etter ønske fra faggruppens medlemmer er punktet satt opp rutinemessig på agendaen som en
orienteringssak. Ingen nye høringer fra Mattilsynet er sendt faggruppen siden forrige møte.
Sak 12: Nytt fra EFSA
Diverse nye risikovurderinger og andre publikasjoner på området dyrehelse og dyrevelferd fra
EFSA er publisert siden forrige møte. Etter ønske fra faggruppens medlemmer settes punktet
rutinemessig opp på agendaen som en orientering til faggruppens medlemmer.
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Sak 13:Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte er bestemt til fredag 1. juni 2012. Dette møtet vil være avhengig av
hvor langt vurderingen Risk assessment concerning the Welfare of certain free-ranging wild
mammals and birds subjected to marking har kommet. Sekretariatet vil sende ut informasjon
om dette god tid i forveien, men faggruppemedlemmene bes holde av datoen.
Sak 14: Eventuelt
Ingen momenter var satt opp under dette punktet på agendaen.
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