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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
17. desember 2008 klokken 0900.00-15.00 i Oslo

Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Arne Flåøyen, Tore Håstein, Rolf Erik
Olsen, Brit Hjeltnes og Olav Østerås. Knut E. Bøe var med til kl. 13.00.
Forfall:
Kristian Hoel, Espen Rimstad og Rune Waagbø
Fra sekretariatet til VKM:
Danica Grahek-Ogden, vikar for koordinator for FG8 (Ref.)
Forkortelser benyttet i protokollen:

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

Mattilsynet

RV: Risikovurdering
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). Leder ønsket også velkommen gjester fra EFSA og fra
Veterinærinstituttet og Mattilsynet i Oslo som deltok i møtet. Det ble foretatt en kort
presentasjonsrunde rundt bordet for å presentere deltakere.
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Den første delen av møtet ble holdt i forhold til agenda fra EFSA som ble sendt ut til
møtedeltakere på forhånd. Språket var engelsk og notater i protokollen blir skrevet på engelsk
slik at de kan oversendes til EFSA.
1 and 2. After a short welcome and adoption of agenda without changes the meeting
proceeded with presentations. The presentations will be published on VKMs website, Panel 8
page, with the protocol from the meeting.
3. EFSA Activities on Animal Health and Welfare in relation to fish: Current Scientific
Opinions
Dr. Oriol Ribó, Deputy Head of Unit - Animal Health and Welfare (AHAW) presented the
previous and the current work of AHAW. After the presentation there was a short discussion
on challenges in work, among other finding the experts without a conflict of interest, use of
consultations with stakeholders and field experts to obtain exposure data.
4. Norwegian Authorities; Activities on Stunning and Killing of farmed fish:
•

Norwegian Scientific Committee for Food Safety: Stunning and Killing of Farmed Fish
outside Slaughterhouses
Wenche Farstad, Head of the scientific panel for Animal Health and Animal Welfare in
Norway, presented the Opinion produced by VKM AHAW (Panel 8) and published
25.04.2005 on Animal welfare aspects related to stunning and killing of large numbers of fish
outside abattoirs. The presentation was followed by a discussion on issues and acceptability
around different methods assessed in the opinion.
•

National Veterinary Institute: Presentation of information available from the ongoing
Norwegian research projects on the stunning methods of salmonids
Cecilie Mejdell, the project leader, presented the temporary results of the project “Stunning of
salmonids at slaughter; an evaluation of new methods in Norway”. Two project reports are
already publicly available and the third is in preparation. Following a presentation the
discussion focused on different aspects of evaluated methods.
•

Norwegian Food Safety Authority: Presentation of information available from the food
safety authorities
Bente Bergersen, the head of the Department of Animal Welfare and Fish Health, presented
the current situation regarding the Norwegian Food Safety Authority’s efforts to ensure fish
welfare at the point of slaughter. Issues about different methods currently under evaluation
and considered for recommendation were discussed following the presentation.
5. Collaboration and exchange of information
Possibilities and ways for collaboration and exchange of information were briefly explored.
The exchange of the information already achieved in this meeting will be followed up, among
other, through the work of different experts in EFSAs panels and working groups.
The representatives of EFSA left the meeting at 15.00h
Etter dette forsatte møtet i FG8 på norsk og notater i resten av protokollen blir skrevet på
norsk.
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Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll.
Innkalling og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Det ble foretatt en
kort oppsummering av protokollen fra forrige faggruppemøte med kort info om reaksjoner på
tidligere vurderinger.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det er blitt avholdt et møte i Hovedkomiteen 4. desember i Oslo. Lederen for FG8 Wenche
Farstad og koordinator for hovedkomiteen og FG8 Danica Grahek-Ogden informerte om
møtet og saker av interesse. Det ble orientert mer detaljert om behandling av utkast til
risikovurdering ”Probiotika for sykehuspasienter” i Hovedkomiteen.
Sak 4: Orientering fra ad hoc grupper/undergrupper eller lignende
Ingen nyheter.
Sak 5: Saker til hovedkomiteen
Ingen. Det ble orientert kort status for oppfølging av henvendelser fra Mattilsynet angående
pelsdyrsrapporten. Et brev ble sendt fra Sekretariatet til Mattilsynet som svar på henvendelsen
om innsyn i referanser brukt i utarbeidelsen av bakgrunnsdokumentasjon. En kort diskusjon
ble foretatt om bruk av konfidensielle dokumenter i utarbeidelser av vurderinger og
nødvendigheten å treffe generelle regler for bruk av slike dokumenter. Videre ble det orientert
om muligheter for samarbeid med FG6 om en selvinitiert vurdering om pre- og probiotika til
dyr
Sak 6: Møter o. a av felles interesse
Det ble informert om forestående Frisk fisk møte i Bergen i januar 2009. Espen Rimstad og
Arne Flåøyen er påmeldte til to internasjonale konferanser i 2009.
Faggruppeleder orienterte om møte mellom VKM (v/ hovedkomiteens leder,
nestleder, koordinator og leder for Faggruppe 8) og det nyoppnevnte Rådet for Dyretikk. Det
foreligger et referat fra dette møtet.
Vi har fått en henvendelse fra forsøksdyrutvalget med et ønske om felles møte angående bruk
av radiosendere til forvaltning av store rovdyr. Det vil bli arbeidet med å finne en egnet
møtedato tidlig i 2009.

Sak 7: Nytt fra sekretariatet
Ingen nyheter.
Sak 8: Nye møtedatoer for 2009
Ingen nye datoer ble bestemt da gruppen ikke har konkrete bestillinger fra Mattilsynet med
tidsfrist men skal forholde seg foreløpig til møter i Hovedkomiteen som er berammet til 5.
februar, 28. mai, 16. september og 3. desember og evt til møte 10.02.09 i FG 6 for evt.
diskusjon om selvinitiering av pre-og probiotika til dyr.
Sak 12: Eventuelt
Oppdatering av årsplan for FG8 ble tatt opp. Noen muntlige og skriftlige kommentarer kom
fram og medlemmer i faggruppen sender inn ytterligere bidrag.
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Vedtak: Medlemmer sender inn kommentarer og endringer til fungerende koordinator Danica
Grahek-Ogden innen 9. januar slik at de kan bli innarbeidet og sendt på høring i FG8 før de
blir presentert og behandlet ved møte i Hovedkomiteen 5. februar.
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