09/801-05

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 27.10.09
Møtetid: kl 11.00-15.30
Sted: VKMs sekretariat, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen på FHI, møterommet i 2. etasje
Møteleder: Wenche Farstad
Nr.
1

2

3

4
5

Sak
Kl:11.00
Velkommen,
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet og
godtgjøring.
Godkjenning av
møteinnkallelse og
dagsorden.
Gjennomgang av
protokoll.
Presentasjon av Astrid
Bjerkås - ny
kommunikasjons rådgiver i VKM
Saker fra møte i
hovedkomiteen

Beskrivelse/ kommentarer
Møtestart

Doknr.

Agenda og møteinnkalling (WF)

09/801-05

Protokoll fra møte i FG8 16.06.09 (WF)

08/802-03

Saker som skal
behandles på møtet

Forslag til nytt oppdrag – vurdering av risiko for dårlig
dyrevelferd ved hold av visse arter eksotiske dyr (WF)

Oppsett av medieliste for VKM; forslag til norske
magasiner og fagblader som vil kunne være interesserte i
stoff fra Faggruppe 8 (Alle)
Møte i Hovedkomiteen 09.09.09
- Kort gjennomgang av protokoll (WF)
09/809

Forslag til nytt oppdrag - resirkulering av vann i klekkerier 09/808
(BH/WF)
-belysning av problemstillingene ved Grete Bæverfjord,
Nofima
Mulig hastesak: Kommentarer til innspill vedrørende
bedøving av fisk ved slakting.
6

Saker som har vært
behandlet i faggruppen
siden forrige møte
Status for øvrige saker Risikovurdering vedrørende fang og slipp av fisk ut fra
i faggruppen
hensynet til dyrevelferd (ISN)

09/804

Risikovurdering – bruk av akupunktur på dyr (AF)
-Orientering om DVRs behandling av akupunktursaken
(WF)

09/807

Stamfiskovervåking - vertikal smitteoverføring (ER)

09/806

1

09/801-05
Nr.
7

8

9
10

Sak
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

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Dialogmøte vedrørende Mattilsynets områdeanalyse for
Fiskehelse og fiskevelferd. Fellesauditoriet på Adamstuen,
27.10.09 (WF/ISN)
Seminar i regi av Rådet for dyreetikk:”Er hunden
menneskets beste venn?” Fellesauditoriet på Adamstuen,
17.11.09 (ISN)

11

Nytt fra sekretariatet

12

Nytt fra EFSA

“The impact of research on animal welfare”
-a seminar in tribute to Professor Doctor honoris causa
Donald M. Broom. Festsalen, Studentsamfunnet i Ås,
19.11.09 (BB)
5-årsmarkering av VKM 09.09.09 (WF/ISN)
Reoppnevning av VKM (ISN)
Kort informasjon fra Rådet for dyreetikk (ISN)
Advisory Forum: Need of information about existing
relevant national regulation on housing and management of
broiler breeder stocks (parents and grandparents) by the 15
November 2009 (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)
(OØ)
The European Food Safety Authority (EFSA), the
European Centre for Disease Control and Prevention
(ECDC) and the European Medicines Agency (EMEA)
published a joint Scientific Report on meticillin resistant
Staphylococcus aureus (MRSA) in livestock, pets and
foods (16.06.09) (ER)

13
14

Nye møtedatoer
Eventuelt
Kl:15.30

Press release on alternatives to animal testing (08.06.09)
(WF)
Neste møtedato: 09.12.09
Avslutning

2

