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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 07. 
desember 2010 klokken 10.00-16.00 i Oslo, Gjestehuset Lovisenberg. 

 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:  
Olav Østerås (møteleder), Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Ulf Erikson, Brit Hjeltnes, 
Kristian Hoel, Stein Mortensen og Espen Rimstad    
 
Forfall: 
Rolf Erik Olsen   
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.) 
 
Marie Louise Wiborg, koordinator for Hovedkomiteen, tilstede under behandling av punkt 3 
på dagsorden.  
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, tilstede under behandling av saken om 
ekstranettløsning under punkt 10 på dagsorden. 
 
Fra Mattilsynet: 
Torunn Knævelsrud, og Kathrine Ryeng, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, 
Hovedkontoret, tilstede under behandling av punkt 1-5 på dagsorden, samt under saken om 
”Nye bestillinger fra Mattilsynet” under punkt 10 på dagsorden (som pga nødvendige 
tidsprioriteringer ble behandlet før punkt 4 og 5). 

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 
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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. På grunn av at det var noen av faggruppemedlemmene som ikke var tilstede 
på det første møtet i ny VKM-komité, ble det foretatt en kort introduksjonsrunde av nye og 
gamle medlemmer i Faggruppe 8.  
Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av aktuelle saker på 
dagsorden. Rolf Erik Olsen 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 
orientering om protokollen fra forrige faggruppemøte den 10. juni. Faggruppeleder orienterte 
om årsplanen for VKM for 2010-2011 med spesiell fokus på oppsatte aktiviteter for 
Faggruppe 8. På grunn av at ingen av medlemmene hadde innspill til årsplanen på det forrige 
faggruppemøtet, vil denne tas opp igjen for justering ved neste møte i faggruppen.  
 
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen  
Det har vært avholdt to møter i Hovedkomiteen siden det forrige faggruppemøtet; 14. juni og 
30. september. Protokollen fra septembermøtet ble kort gjennomgått. Neste møte i 
Hovedkomiteen er 14. desember. 
Marie Louise Wiborg, koordinator for Hovedkomiteen, var tilstede under behandling av dette 
punktet på agendaen. Det skal arrangeres foredrag/seminar eller utflukt for Hovedkomiteen innen 
temaet dyrevelferd, og koordinatoren for Hovedkomiteen trengte innspill og forslag fra Faggruppe 8. 
Forslagene skal drøftes med Hovedkomiteen på neste møte den 14. desember, og det ble foreslått å 
opprette en arbeidsgruppe med representanter fra Faggruppe 8 som kan tilrettelegge for et slikt 
opplegg for Hovedkomiteen.   
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 
Risikovurdering - Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr 
(Saksnummer 09/809): 
Leder for ad hoc gruppen, Bjarne O. Braastad, redegjorde for rapporten og 
hovedkonklusjonene. Ulike innspill og momenter fra faggruppemedlemmene ble diskutert. 
Koordinator vil, i samarbeid med ad hoc gruppeleder, gjøre de siste redaksjonelle justeringer 
før risikovurderingen oversendes Mattilsynet. Risikovurderingen skal offentliggjøres på 
VKMs hjemmesider den 10. januar 2011.  
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Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Risikovurdering – bedøvelse av fisk ved slakting (Saksnummer 09/810): 
Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere risiko for dårlig dyrevelferd ved bruk av gass, slag 
mot hodet og strøm til bedøving av fisk. Bakgrunnen for oppdraget er at Fiskeri- og 
kystdepartementet har bedt Mattilsynet om å foreta en gjennomgang av de ulike 
bedøvingsmetodene. Departementet har også bedt om at alternative gasser brukt som 
supplement til strøm og slag blir tatt med i betraktningen. Mattilsynet ønsket derfor i tillegg 
en vurdering av alternative gasser brukt som eneste bedøvelsesmetode. 
 
Brit Hjeltnes, leder av ad hoc gruppen, orienterte kort om arbeidet. Risikovurderingen ble 
publisert på VKMs hjemmesider 15. september 2010. 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Risk assessment of Recirculation systems in fish hatcheries (Saksnummer 09/808): 
Mattilsynet gav en kort historikk og bakgrunnsbeskrivelse for oppdraget. Oppdraget ble 
diskutert i faggruppen, og enkelte konkrete forslag til endringer i ordlyden ble foreslått. Det er 
nedsatt en ad hoc gruppe som skal levere en rapport som bakgrunnsmateriale for en 
risikovurdering fra faggruppen. Ad hoc gruppen vil ledes av Brit Hjeltnes fra faggruppen. Ad 
hoc gruppen skal ha sitt første møte 12. januar 2011. Vurderingen skal skrives på engelsk. 
Frist på oppdraget skal diskuteres med Mattilsynet på første møte. 
 
Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for 
bekjempelse av dyresykdommer hos landdyr (Saksnummer 10/804): 
Representanter fra faggruppen diskuterte oppdraget på et møte med Mattilsynet 25. oktober, 
der Mattilsynet presenterte bakgrunnen for og problemstillingene i oppdraget. Det ble 
besluttet å opprette en ad hoc gruppe som skal levere en rapport som bakgrunnsmateriale for 
en risikovurdering fra faggruppen. Ad hoc gruppen hadde sitt første møte den 6. desember på 
NVH. Leder for ad hoc gruppen, Olav Østerås, redegjorde for oppdraget, fremgangsmåte og 
videre saksgang. Neste møte i ad hoc gruppen skal avholdes den 17. januar 2011. Frist på 
oppdraget er satt til 20. april 2011. 
 
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 7: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 8: Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse 
Faggruppeleder og sekretariatet informerte om ulike aktuelle møter, seminarer og konferanser 
som har vært arrangert og som skal arrangeres i nær fremtid. 
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Sak 10: Nytt fra sekretariatet  
Mattilsynet orienterte om mulige, nye bestillinger til VKM. Aktuelle problemstillinger ble 
diskutert og oppdrag avgrenset. Mattilsynet vil sende utkast til oppdrag basert på diskusjonen 
og innspillene fra Faggruppe 8.   
 
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås presenterte ekstranettløsningen som VKM er i ferd 
med å implementere. Sentrale momenter i hvordan kommunisere risikovurderinger med 
spesiell vekt på vurderingen om hold av visse arter som familie- og hobbydyr ble også 
gjennomgått.  
 
Sak 11: Nytt fra EFSA 
Det var under dette punktet på agendaen satt opp en link til alle EFSAs risikovurderinger på 
området dyrehelse og dyrevelferd siden forrige møte i faggruppen. De ulike vurderingene ble 
ikke omtalt spesielt, men etter ønske fra faggruppens medlemmer skal punktet settes opp 
rutinemessig på agendaen som en orientering til faggruppens medlemmer. 
 
Sak 12:Nye møtedatoer 
Det ble bestemt at datoene for de neste faggruppemøtene for våren 2011 er: 9. mars, 13. april 
og 8. juni. Faggruppemedlemmene bes merke seg disse datoene i kalendrene sine. 
 
Sak 13: Eventuelt 
Ingen momenter var satt opp under dette punktet på agendaen.  
Det ble under avslutningsdiskusjonen fremmet et behov for egeninitiering av 
risikovurderinger for faggruppen. Det ble besluttet at til neste faggruppemøte skal alle 
medlemmene av faggruppen komme med forslag til hvilke temaer som kan være aktuelle å 
risikovurdere på eget initiativ fra Faggruppe 8. Noen forslag kom frem under diskusjonen. 
Sekretariatet skal samle alle innspill fra faggruppemedlemmene til neste faggruppemøte, og 
saken skal tas opp på nytt da.  


