10/802-02-Endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 10. juni
2010 klokken 10.00-15.00 i Oslo
Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:
Olav Østerås (møteleder), Bjarne O. Braastad, Ulf Erikson, Stein Mortensen og Espen
Rimstad
Forfall:
Knut E. Bøe, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel og Rolf Erik Olsen
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, tilstede under behandling av sak 6 og 7 på
dagsorden.
Fra Mattilsynet:
Bente Bergersen, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, Hovedkontoret, var til stede under
behandling av sak 1-8 på dagsorden. Kathrine Ryeng, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse,
Hovedkontoret, var tilstede under behandling av sak 6-8 på dagsorden.
Pga nødvendige tidsprioriteringer, ble sak 8 på dagsorden behandlet før sak 6.
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 første møte i Faggruppen for
dyrehelse og dyrevelferd. Det ble foretatt en kort introduksjonsrunde av nye og gamle
medlemmer i Faggruppe 8, og VKMs oppgaver og virke ble presentert av koordinator.
Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av aktuelle saker på
dagsorden. Knut E. Bøe, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel og Rolf Erik Olsen hadde meldt forfall
til møtet.
Sak 2: Administrativ informasjon
Koordinator orienterte kort om rutiner for behandling av CV og habilitetserklæringer. CVer
fra de enkelte medlemmene vil legges ut på VKMs nettsider etter standardisering i forhold til
mal og påfølgende godkjenning fra VKMs medlemmer.
Bjarne O. Braastad ble valgt som ny nestleder for Faggruppe 8.
Sak 3: 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.
Sak 4: Årsplan Faggruppe 8
Koordinator orienterte kort om årsplanen for VKM for 2010 med spesiell fokus på oppsatte
aktiviteter for Faggruppe 8. Listen over foreløpige saker fra Mattilsynet til VKM i 2010 ble
også kort gjennomgått. Ingen av medlemmene hadde innspill til årsplanen på dette tidspunkt,
men den vil tas opp igjen ved en senere anledning for justering.
Sak 5: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det har ikke vært avholdt møter i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte. Neste møte i
Hovedkomiteen er 14. juni 2010.
Sak 6: 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 og
små endringer i teksten ble foretatt. Koordinator vil gjøre de siste redaksjonelle justeringer før
vurderingen oversendes Mattilsynet i uke 25.
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Sak 7: Risikokommunikasjon av tidligere risikovurderinger samt hvordan kommunisere
de nye?
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås gjennomgikk kort sentrale momenter i hvordan
kommunisere risikovurderinger med spesiell vekt på vurderingen om hold av visse arter som
familie- og hobbydyr. VKMs mediehåndteringsrutiner ble også kort omtalt. Grunnet tidsnød
ble noen av de planlagte presentasjonene (bl.a. omtale av VKMs kommunikasjonsstrategi og
omtale av VKMs nye ekstranettløsning) utsatt til neste faggruppemøte.
Sak 8: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Risikovurdering av stamfiskovervåking - vertikal smitteoverføring (Saksnummer 09/806):
VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert sannsynlighet for og risiko ved vertikal smitte av
listeførte fiskesykdommer, sykdommer som vurderes listeført og andre viktige
fiskesykdommer. Videre har VKM gitt grunnlag for å vurdere hvilke sykdommer som bør tas
inn i et nasjonalt overvåkingsprogram.
Espen Rimstad, leder av ad hoc gruppen, gav en kort presentasjon av risikovurderingen. I
etterkant av publiseringen 18. mars 2010 ble det oppdaget enkelte unøyaktigheter i VKMs
vurdering av sannsynlighet for og risiko ved vertikal overføring av smitte hos oppdrettsfisk.
En revidert versjon ble derfor publisert den 26. mai 2010.
Risikovurdering vedrørende fang-og-slipp av fisk ut fra hensynet til dyrevelferd (Saksnummer
09/804):
VKM har på oppdrag for Mattilsynet vurdert hvilke konsekvenser fang og slipp-fiske har for
fiskens velferd sammenlignet med tradisjonelt sportsfiske der fisken avlives.
Risikovurderingen av ”Catch and Release” (vurderingen ble skrevet på engelsk) ble oversendt
Mattilsynet 17. mars. Rapporten ble trykket i et opplag på 500 eksemplarer. Rapporten ble
delt ut til faggruppens medlemmer.
Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering – bedøvelse av fisk ved slakting (Saksnummer 09/810):
Mattilsynet ber 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 ber også om at alternative gasser brukt som supplement
til strøm og slag tas med i betraktningen. Mattilsynet ønsker derfor i tillegg en vurdering av
alternative gasser brukt som eneste bedøvelsesmetode.
Mattilsynet gav en kort historikk og bakgrunnsbeskrivelse for oppdraget. Oppdraget ble
diskutert i faggruppen. Det ble besluttet å samle en hurtigarbeidende ad hoc gruppe som kan
levere et bakgrunnsmateriale for en kort uttalelse fra faggruppen. Vurderingen vil ta
utgangspunkt i EFSAs rapporter fra 2009 samt evt. ny litteratur på området. Ad hoc gruppen
vil ledes av Brit Hjeltnes fra faggruppen. Frist på oppdraget er satt til medio oktober.
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. Det ble besluttet å nedsette en ad hoc gruppe som kan levere en
rapport som bakgrunnsmateriale for en risikovurdering fra faggruppen. Koordinator tar
kontakt med de foreslåtte personene slik at gruppen kan samles så snart som mulig over
sommeren. Ad hoc gruppen vil ledes av Brit Hjeltnes fra faggruppen.
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Sak 9: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 10: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 11: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 12: Møter o.a. av felles interesse
Faggruppeleder informerte om seminaret ”Welfare Initiative Norway-Vonne Lund Memorial
Seminar, Welfare of cows and calves in dairy production” som ble avholdt på Norges
veterinærhøgskole, 7. juni 2010.
Sak 13: Nytt fra sekretariatet
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 14: Nytt fra EFSA
1.
2.

3.

EFSA has published the results of a survey on Campylobacter and Salmonella in chicken at
slaughterhouses in the European Union (17.03.2010).
EFSA has delivered a scientific opinion on African Swine Fever (19.04.2010).
EFSA has provided scientific advice on Q fever. The opinion addresses the significance of Q
fever in animals and humans, different risk factors involved in the occurrence and spread of
the disease, and the effectiveness of possible control measures at the EU level (12.05.2010).

Det ble besluttet at koordinator til neste møte legger ved link til aktuelle EFSA-dokumenter
under dette punktet på agendaen.
Sak 15:Nye møtedatoer
Foreslåtte datoer for neste faggruppemøte er: 19., 20., 23., 24., og 25. august.
Faggruppemedlemmene bes melde tilbake til koordinator hvilke(n) dato(er) som passer best.
Sak 16: Eventuelt
VKM er satt opp som høringsinstans vedrørende tilstandsbeskrivelsen utarbeidet i forbindelse
med Mattilsynets områdeanalyse på forvaltningsområdet fiskehelse og fiskevelferd.
Høringsfristen er satt til 21. juni. Innspill sendes til sekretariatet innen onsdag 16. juni.
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