10/801-04

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 7.12.2010
Møtetid: kl 10.00-16.00
Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15A
Møteleder: Olav Østerås
Nr.
1

2

3

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)

10/801-04

Protokoll fra møte i FG8 10.06.10 (OØ)

10/802-02

Koordinator for Hovedkomiteen (Marie Louise Wiborg)
skal arrangere foredrag/seminar eller utflukt for Ingen dok.
Hovedkomiteen innen temaet dyrevelferd og trenger
innspill og forslag fra Faggruppe 8.
Vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse 09/809
arter eksotiske dyr (BOB/ISN).
Det vil legges vekt på diskusjon av endringene som er gjort
i vurderingen siden første oversendelse til MT 23.06.10.
Bedøving av fisk ved slakting (BH/ISN)
09/810

4

Saker som skal
behandles på møtet

5

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte
http://www.vkm.no/dav/b301a7d06d.pdf

6

7

8
9

Status for øvrige saker Resirkulering av vann i klekkerier (BH/ISN)
09/808
i faggruppen
Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet 10/804
til myndighetenes ansvar for bekjempelse av
dyresykdommer hos landdyr (OØ)
Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
Orientering fra ad hoc
grupper/
undergrupper e.l.
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
EFSA MS and Stakeholder Technical Meeting on the
interesse
practice of harvesting feathers from live gees, Parma, 28
May 2010 (ISN)

1
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Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Samarbeidsmøte mellom EFSA og AHAW-nettverket,
Parma, 10-11.11.2010 (ISN)
Kunnskapsseminar om vill anadrom laksefisk og
akvakultur; invitasjon fra Miljø-og utviklingsministeren og
Fiskeri- og kystministeren, Oslo, 02.12.2010 (ISN)
Fish Welfare Workshop and WELLFISH/Final Cost Action
867 “Welfare of Fish in European Aquaculture”, February
8-10th 2011 in Madrid (http://www.fishwelfare.com)
Norecopa (Norwegian consensus platform for replacement,
reduction and refinement of animal experiments)
arrangerer et internasjonalt møte 10.-12. mai 2011 på
Gardermoen under navnet:
Harmonisation of the Care and Use of Animals in
Agricultural Research
http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=21

10

Nytt fra sekretariatet

11

Nytt fra EFSA

5th International Workshop on the Assessment of
Animal Welfare at Farm and Group Level (WAFL)
August 8-11th, 2011, Guelph, Ontario, Canada
Nye bestillinger fra Mattilsynet til VKM for 2011 (ISN)
VKM som egen etat (ISN)
Gjennomgang/presentasjon av ekstranettløsning for VKM
(ved Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver VKM).
1) EFSA vurderer velferd hos broilerkyllinger, 28.07.2010.
De fleste velferdsutfordringene for broilerkyllinger i oppdrett er
knyttet til rask vekst, noe som igjen skyldes genetisk seleksjon av
kyllinger. Det er konklusjonen i to risikovurderinger som EFSA,
EUs mattrygghetsorgan, har gjort av sammenhengen mellom
genetisk seleksjon, oppstalling og håndtering og risiko for dårlig
dyrevelferd hos broilere i oppdrett.
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ahaw100728.htm
2) Scientific Opinion on the Role of Tick Vectors in the
Epidemiology of Crimean-Congo Hemorrhagic Fever
and African Swine Fever in Eurasia, published
10.08.2010.
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1703.htm

3) Scientific Opinion on Geographic Distribution of Tickborne Infections and their Vectors in Europe and the
other Regions of the Mediterranean Basin, published
29.09.2010.
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1723.htm
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4) Scientific Opinion on the pandemic (H1N1) 2009
influenza and its potential implications for animal
health, published 4.10.2010
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1770.htm

5) Scientific Opinion on the increased mortality events in
Pacific oysters, Crassostrea gigas, published
17.11.2010
http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1894.htm?WT.mc_id
=EFSAHL01&emt=1

6) Scientific Opinion on the practice of harvesting
(collecting) feathers from live geese for down
production, published 25.11.2010
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ahaw101125.htm
Les også VKMs omtale av saken:
(http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6
715&Main_6177=6714:0:31,2720&Content_6715=6677:181364
9::0:6713:1:::0:0)

7) The European Commission requested EFSA (January
2010) to assess most recent scientific information
available on the welfare of animals during transport of
main farm species (horses, pigs, sheep, goats, cattle,
poultry and rabbits). The AHAW Scientific Opinion
will concentrate on new evidence since 2004.
http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/ahaw101013.htm
Deadline end of February 2011.

8) EFSA has received a request of the European
Commission to produce guidance on the Environmental
risk assessment of GM mammals and birds.
Workshop October 2010, Parma.
Deadline end 2011.

12
13

Nye møtedatoer
Eventuelt
Kl: 16.00.

Avslutning
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