11/801-02

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 31.08.2011
Møtetid: kl 10.00-16.00
Sted: VKMs sekretariat, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen på FHI, møterommet i 2. etasje
Møteleder: Olav Østerås
Nr.

Sak
Kl: 10.00.
Velkommen,
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet og
godtgjøring.
Godkjenning av
møteinnkallelse og
dagsorden.
Gjennomgang av
protokoll.
Saker fra møte i
hovedkomiteen

Beskrivelse/ kommentarer
Møtestart
(OØ/ISN)

Doknr.

Agenda og møteinnkalling (OØ)

11/801-02

Protokoll fra møte i FG8 13.04.11 (OØ)

11/802-01

4

Saker som skal
behandles på møtet

Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet
til myndighetenes ansvar for bekjempelse av
dyresykdommer hos landdyr (OØ/ISN)

5

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte

1

2

3

Referat fra møtet i Hovedkomiteen i Florø den 8.-9. juni 11/002-1
2011 (OØ/ISN)

Status for øvrige saker Resirkulering av vann i klekkerier (BH/ISN)
i faggruppen
Risk Assessment concerning the welfare of certain free
ranging mammals and birds subjected to marking
(KH/ISN)
6

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen

Egeninitiering av saker for FG8 - innspill fra
faggruppemedlemmer.

10/804-rev2

09/808-rev2
11/804

11/803

Hva kan aktuelle forskningsbehov være (forhold som ikke
er berørt i tidligere risikovurderinger men som vi ser
kommer)?

7

8

Orientering fra ad hoc
grupper/
undergrupper e.l.
Saker til
hovedkomiteen

Oppdrettsfisk som fôr til oppdrettsfisk (ER)

10/604

1

11/801-02
Nr.
9
10

Sak
Møter o. a av felles
interesse
Nytt fra sekretariatet

Beskrivelse/ kommentarer

Seminar om dyrevelferd for Hovedkomiteen 20. september
2011 (OØ/KEB/ISN)
-Forslag til program
Uttalelse om hestehold fra Rådet for dyreetikk

11

Øvrig fra Mattilsynet

Doknr.

Vedlagt –
sendt
tidligere

Mulig nytt oppdrag fra Mattilsynet om helhetsvurdering av Uten
økologisk produksjon og økologisk produsert mat
nummer
Ny
pelsdyrforskrift
er
trådt
i
kraft:
Landbruks- og matdepartementet fastsatte den 17. mars i år
ny forskrift om hold av pelsdyr. Den nye forskriften trådte i
kraft 1. mai 2011
Høringer sendt til VKMs Faggruppe 8:
Nytt forslag til import av dyreparkdyr til EU/EØS-området
Frist: ultimo mai 2011
Melding om høring - Endring i forskrift om krav til identifikator,
avleser og prøvingslaboratorium i forbindelse med elektronisk
identifikasjon av småfe
Frist: 3. juni 2011
Melding om høring – Legemiddelrester- monepantel isoeugenol
Frist: 21. juni 2011
Melding om høring – Endring av forskrifter om
dyrehelsemessige betingelser for import av sæd, eggceller og
embryo
Frist: 27. juni 2011
Melding om høring - Merking av sauer og geiter i zoologiske
hager
Frist: 10. august 2011
Melding om høring – Forslag til endrede regler om overførbare
spongiforme encefalopatier (TSE)
Frist: 29. august 2011
Melding om høring - Dyrehelsemessige betingelser for innførsel
og utførsel av svin - Aujeszkys sykdom
Frist: 9. september 2011

12

Nytt fra EFSA
Scientific Opinion on bluetongue monitoring and surveillance
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2192.htm?WT.mc
_id=EFSAHL01&emt=1
Published: 8 June 2011
Public consultation on the Guidance on risk assessment for
animal welfare

2
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Nr.

Sak

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

http://www.efsa.europa.eu/en/consultationsclosed/call/ahaw1105
04.pdf
Deadline: 1 July 2011
Preparatory work for the future development of animal based
measures for assessing the welfare of pigs - Report 1:
Preparatory work for the future development of animal based
measures for assessing the welfare of sow, boar and piglet
including aspects related to pig castration
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/178e.htm?WT.mc_
id=EFSAHL01&emt=1
Published: 19 July 2011
Preparatory work for the future development of animal based
measures for assessing the welfare of pig - Report 2: Preparatory
work for the future development of animal based measures for
assessing the welfare of weaned, growing and fattening pigs
including aspects related to space allowance, floor types, tail
biting and need for tail docking
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/181e.htm?WT.mc_
id=EFSAHL01&emt=1
Published: 19 July 2011
Review of methodologies applicable to the validation of animal
based indicators of welfare
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/pub/171e.htm?WT.mc
_id=EFSAHL01&emt=1
Published: 4 August 2011
Call for proposals - CFP/EFSA/AHAW/2011/01: Development
of a risk assessment methodological framework for potentially
pandemic influenza strains
http://www.efsa.europa.eu/en/art36grants/article36/cfpefsaaha
w201101.htm
Deadline: 29 September 2011
EFSA launches public consultation on draft guidance for the
risk assessment of food and feed derived from GM animals and
related animal health and welfare aspects
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/110810.htm?WT.mc_id
=EFSAHL01&emt=1
Deadline: 30 September 2011

13
14

Nye møtedatoer
Eventuelt
Kl: 16.00.

Avslutning med middag

3
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4

