10/801-01

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 19.02.10
Møtetid: kl 10.00-15.30
Sted: VKMs sekretariat, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen på FHI, møterommet i 2. etasje
Møteleder: Wenche Farstad
Nr.
1

2

3
4

5

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
Saker som skal
behandles på møtet

Beskrivelse/ kommentarer
Møtestart

Doknr.

Agenda og møteinnkalling (WF)

10/801-01

Protokoll fra møte i FG8 09.12.09 (WF)

09/802-06

Risikovurdering av stamfiskovervåking og vertikal
smitteoverføring (ER)

09/806-rev6

Saker som har vært
Risikovurdering vedrørende fang og slipp av fisk ut fra
behandlet i faggruppen hensynet til dyrevelferd (REO)
siden forrige møte
Risikovurdering – bruk av akupunktur på dyr (AF)

09/804
09/807

Status for øvrige saker Vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse 09/809
i faggruppen
arter eksotiske dyr (BB)

6

7

8

9

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
Orientering fra ad hoc
grupper/
undergrupper e.l.
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
interesse

Resirkulering av vann i klekkerier (BH/WF)

09/808

Bedøving av fisk ved slakting (WF)

09/810

Innspill til årsplan for VKM 2010 (se forslag vedlagt mail)

Ingen
dok.nr.

Faggruppene skal ha sine forslag klare til neste møte i
hovedkomiteen i mars.
Seminar om dyr og menneskers felles helse på Norges
veterinærhøgskole, 22.02.10.
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10

Nytt fra sekretariatet

11

Nytt fra EFSA

Reoppnevning av VKM (ISN)
Kort informasjon fra Rådet for dyreetikk (ISN)
EFSA’s Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) has
published five scientific opinions and a scientific report on
the overall effects of the most relevant farming systems on
the welfare of dairy cows and related diseases (09.07.09).
Olav Østerås vil gi en presentasjon av disse vurderingene
på møtet.
EFSAs etablering av Animal Health Risk Assessment
Network (ISN)
Rapportering av forekomst av Q-feber i alle medlemsland
til EFSA (ISN)
-skal brukes i Scientific Opinion som skal leveres til EC
innen 30.04.10:

Survey on Salmonella in breeding pigs in the EU,
17.12.09 (WF).
Publication 15.12.09 of the report on honey bee
mortality and the ways that colony losses are
monitored in Europe.
(http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale1178620753812_1211903101339.htm )

12
13

Nye møtedatoer
Eventuelt
Kl:15.30

Avslutning

2

