10/802-01-Endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
19. februar 2010 klokken 10.00-15.30 i Oslo
Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Arne Flåøyen, Brit Hjeltnes, Tore Håstein,
Rolf Erik Olsen, Espen Rimstad, Rune Waagbø og Olav Østerås
Forfall:
Knut E. Bøe og Kristian Hoel
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, tilstede under behandling av sak 5 på
dagsorden: Risikovurdering vedrørende fang-og-slipp av fisk ut fra hensynet til dyrevelferd
(Saksnummer 09/804)
Fra Mattilsynet:
Torunn Knævelsrud og Bente Bergersen, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse,
Hovedkontoret, var til stede under behandling av sak 5 på dagsorden.
Forkortelser benyttet i protokollen:

RV: Risikovurdering
FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)
FG1: Faggruppe for hygiene og smittestoffer
FGM: Faggruppemøte
HK: Hovedkomité
MT: Mattilsynet
VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
EFSA: European Food Safety Authority
EC: European Commission
EU: European Union
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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, Wenche Farstad, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for
behandling av aktuelle saker på dagsorden. Knut E. Bøe og Kristian Hoel 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
oppsummering av protokollen fra forrige faggruppemøte.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det har ikke vært avholdt møter i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte. Neste møte i
Hovedkomiteen er 10. mars 2010.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Stamfiskovervåking - vertikal smitteoverføring (Saksnummer 09/806):
Espen Rimstad, leder av ad hoc gruppen, gav en kort presentasjon av risikovurderingen. Nytt
forslag til sammendrag samt konklusjoner ble gjennomgått. Det ble besluttet at Espen
Rimstad sender oppdatert versjon av risikovurderingen til sekretariatet, som igjen sender
denne ut til faggruppen på en siste høring. Faggruppen sender risikovurderingen til
Mattilsynet innen medio mars 2010.
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås gav en kort utredning om kommunikasjonsstrategien
for risikovurderingen vedrørende fang-og-slipp av fisk av hensynet til dyrevelferd.
Vurderingen skal trykkes i et opplag på 500 eksemplarer.
Risikovurdering vedrørende fang-og-slipp av fisk ut fra hensynet til dyrevelferd (Saksnummer
09/804):
Leder av ad hoc gruppen redegjorde kort for risikovurderingen. Risikovurderingen ble
diskutert, og Mattilsynet gav nye innspill til vurderingen som faggruppen vil ta stilling til. Det
ble besluttet at leder av ad hoc gruppen skal lage forslag til revidert tekst og sende på høring
til faggruppen i løpet av uke 8. Rapporten oversendes Mattilsynet primo mars 2010.
Risikovurdering - bruk av akupunktur på dyr (Saksnummer 09/807):
Leder av ad hoc gruppen redegjorde kort for risikovurderingen. Rapporten ble oversendt
Mattilsynet 11. januar 2010.
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Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering - Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr
(Saksnummer 09/809):
Leder for ad hoc gruppen, Bjarne O. Braastad, redegjorde for status i saken. Det har blitt
opprettet en ad hoc gruppe som skal utrede de ulike problemstillingene i saken. Det har
foreløpig vært avholdt ett møte i ad hoc gruppen. Mattilsynet har utarbeidet revidert
oppdragstekst basert på innspill som kom frem under dette møtet. Neste møte i gruppen skal
avholdes 17. mars 2010. Frist på oppdraget er satt til 1. mai 2010.
Risikovurdering – bedøvelse av fisk ved slakting (Saksnummer 09/810):
Mattilsynet gav en kort historikk og bakgrunnsbeskrivelse for oppdraget. Oppdraget ble
diskutert i faggruppen. Det ble besluttet å forsøke å samle en hurtigarbeidende ad hoc gruppe
som kan gi bakgrunnsmateriale for en kort uttalelse fra faggruppen. Vurderingen vil ta
utgangspunkt i EFSAs rapporter fra 2009 samt evt. ny litteratur på området. Brit Hjeltnes tar
kontakt med sentrale personer i fagmiljøet, og gir tilbakemelding om oppdraget lar seg løse
med kort tidsfrist. Minimum behandlingstid vil være primo mai 2010, og uttalelsen fra
Faggruppen kan tidligst oversendes til Mattilsynet etter behandling på første møte i ny
komité.
Risk assessment of Recirculation systems in fish hatcheries (Saksnummer 09/808):
På grunn av kort tid til overgang til ny komité, vil dette oppdraget bli utsatt til ny faggruppe er
på plass.
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
Utkast til årsplan for VKM 2010 var sendt ut til faggruppen i forkant av møtet. Det ble
dessverre ikke tid til å diskutere dette dokumentet inngående. Ingen nye innspill til årsplan for
Faggruppe 8 ble foreslått.
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse
Det ble informert kort om seminaret ”Dyr + mennesker = felles helse” på Norges
veterinærhøgskole, 22. februar 2010.
Sak 10: Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet informerte om reoppnevningen av VKM for ny periode fra 1. april 2010 (20102013). Alle nye medlemmer vil få brev med informasjon før påske (26. mars 2010).
Sak 11: Nytt fra EFSA
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 fra faggruppen gav en presentasjon av disse risikovurderingene med
hovedkonklusjoner.
EFSAs etablering av Animal Health Risk Assessment Network.

3

10/802-01-Endelig
Sekretariatet gav en kort orientering.
Rapportering av forekomst av Q-feber i alle medlemsland til EFSA som skal brukes i en Scientific
Opinion som EFSA’s Panel on Animal Health and Welfare (AHAW) skal levere til EC innen
30.04.10.
Sekretariatet gav en kort orientering.

Survey on Salmonella in breeding pigs in the EU, 17.12.09.
Det ble dessverre ikke tid til å omtale denne undersøkelsen.
Publication 15.12.09 of the report on honey bee mortality and the ways that colony losses are
monitored in Europe.
Det ble dessverre ikke tid til å omtale dette arbeidet.
Sak 12:Nye møtedatoer
Det ble ikke satt opp nye møtedatoer innenfor virke til nåværende komité.
Sak 13: Eventuelt
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
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