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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
29. april 2009 klokken 10.00-15.00 i Oslo

Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Arne Flåøyen, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel,
Tore Håstein, Rolf Erik Olsen, Espen Rimstad og Rune Waagbø
Forfall:
Knut E. Bøe og Olav Østerås
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Danica Grahek-Ogden, ny koordinator for Faggruppe 1 (tilstede under behandling av sak
vedrørende probiotika)
Siamak Yazdankhah, avtroppende koordinator for Faggruppe 1 (tilstede under behandling av
sak vedrørende probiotika)
Tron Gifstad, koordinator for Faggruppe 6 (tilstede under behandling av sak vedrørende
probiotika)

Andre:
Fra Mattilsynet:
Torunn Knævelsrud (klokken 1045-1230), seksjon for dyrevelferd og fiskehelse,
Hovedkontoret, og Martin Binde (klokken 1000-1500) seksjon for fisk og sjømat,
Hovedkontoret
Fra Faggruppe 6:
Trond Møretrø, tilstede under behandling av sak vedrørende probiotika

Forkortelser benyttet i protokollen:

FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)
FG6: Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr.
FG1: Faggruppe for hygiene og smittestoffer
HK: Hovedkomité
MT:

Mattilsynet

RV: Risikovurdering
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VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
EFSA: European Food Safety Authority
FGM: Faggruppemøte

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 Olav Østerås 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 er ikke avholdt nytt møte i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte i Faggruppe 8
den 19. februar. Neste møte i Hovedkomiteen skal avholdes 9. juni.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Probiotika/prebiotika hos dyr (Saksnummer 09/805):
Representanter fra Faggruppe 6 og Faggruppe 1 var tilstede under diskusjonen av denne
saken, i og med at en mulige selvinitieringen av en slik sak blir et samarbeid på tvers av disse
faggruppene. Hvis saken får et fôrperspektiv skal saken forankres i Faggruppe 6 for Fôr til
terrestriske og akvatiske dyr av prinsipielle årsaker. Dokumentet ”Bruk av probiotika hos dyr”
var grunnlaget for diskusjon. Under diskusjon ble det tatt opp spørsmål om utbredelsen av
bruk av probiotika/prebiotika til dyr, beviste positive og negative effekter og konsekvenser av
aldersforskjell ved bruk. Det ble konkludert med at denne saken vil bli for stor hvis VKM skal
se på bruken av probiotika generelt til alle dyrearter. Det ble derfor enighet om følgende
avgrensing:
Faggruppe 8 (i samarbeid med Faggruppe 1) ser på bruken av probiotika til behandling av
sykdom, særlig spedyrsdiaré hos unge selskapsdyr, dvs. hund, katt, kanin og hest.
Faggruppe 6 ser på bruken av probiotika som fôrtilskudd, vekstfremmer og profylakse hos
produksjonsdyr.
Det kommer stadig nye produkter som er godkjent i EU, og et spesielt fokus bør være på
overføring av antibiotikaresistente gener gjennom slike produkter.
Det er i dag svært dårlig dokumentert om hvorvidt slike produkter har noen ønsket effekt, og
Faggruppe 1 har vist at det kan gi negative effekter hos enkelte grupper ved bruk av
probiotika hos mennesker (Faggruppe 1 har allerede produsert 4 rapporter vedrørende bruk av
probiotika og 2 nye er underveis).
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Faggruppe 6 skal diskutere saken videre på et faggruppemøte 11. juni.
Det ble foreslått eksperter til eventuell ad hoc gruppe. Det kan være aktuelt at et medlem av
FG6 blir med i denne ad-hoc gruppen.
Vedtak: Sekretariatet utarbeider et mandat og sender dette til faggruppene på høring.
Arbeidsbelastning med denne vurderingen må tilpasses arbeid med øvrige bestillinger fra
Mattilsynet.
Stamfiskovervåking-vertikal smitteoverføring (Saksnummer 09/806):
Martin Binde fra Mattilsynets seksjon for fisk og sjømat redegjorde for bakgrunn til dette
oppdraget. Oppdraget ble diskutert, og det ble foreslått eksperter til en ad hoc gruppe.
Vedtak:
Det ble besluttet at Tore Håstein, Espen Rimstad og Brit Hjeltnes fra faggruppen bidrar til å
spisse bestillingen.
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Risiko for lidelse ved hold av pelsdyr - presisering av risikovurderingen mht bruk av
komparative metoder-sammenlikning av dyrevelferd mellom ulike arter (Saksnummer
07/807):
Wenche Farstad orienterte om utvikling i saken. Bjarne Braastad redegjorde for Etikkrådets
vurdering. Faggruppen ved Bjarne Braastad hadde i forkant av møtet utarbeidet en faglig
presisering vedrørende bruk av komparative metoder og sammenligning av dyrevelferd
mellom ulike arter. Presiseringen ble vedtatt i sin helhet uten forslag til endringer. Saken skal
omtales på neste møte i Hovedkomiteen.
Vedtak:
Presiseringen publiseres på VKMs websider så fort som mulig.
Status for øvrige saker i faggruppen
Risikovurdering vedrørende fang-og-slipp av fisk ut fra hensynet til dyrevelferd (Saksnummer
09/804):
Leder av ad hoc gruppen, Rolf Erik Olsen, redegjorde for status i arbeidet. Saksbehandler fra
Mattilsynet informerterte om at en revidert bestilling med ny frist og avgrensninger av
mandatet i forhold til tidligere beslutninger sendes VKM omgående.
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Revidert liste med bestillinger fra Mattilsynet (Saksnummer 09/803):
En revidert liste med planlagte bestillinger fra Mattilsynet ble gjennomgått. Det ble besluttet
at Mattilsynet utarbeider en liste over hvilke av disse sakene som skal prioriteres samt når
faggruppen kan forvente å få tilsendt de ulike bestillingene slik at arbeidet i faggruppen kan
planlegges.
Sak 7: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Espen Rimstad orienterte om situasjonen p.t. vedrørende dyresykdommen Blåtunge i Norge
samt om situasjonen vedrørende Svineinfluensa og biologien bak denne sykdommen.
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Sak 8: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse
Espen Rimstad orienterte kort om møtet: ”Genetics and genomics of infectious diseases” i
Singapore, 21.-23. mars.
Sekretariatet orienterte kort om EFSAs Advisory Forum-møtet om Animal Health and
Welfare i Vilnius, 11.-12.mai.
Sak 10: Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet informerte om VKMs 5-årsmarkering 9. september 2009 og 5-årsmeldingen fra
VKM som skal utgis i denne anledning.
Sak 11: Nytt fra EFSA
“Assessment of the Public Health significance of meticilinresistant Staphylococcus aureus
(MRSA) in animals and foods” var satt opp som en orientering på dagsorden, men det ble
dessverre ikke tid til å gjennomgå dette dokumentet i detalj.
Sak 12:
Nye møtedatoer for 2009 ble bestemt til: 16. juni, 8. september og 27. oktober.
Sak 13: Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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