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Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 30.04.08 
Møtetid: kl 10.00-15.30 
Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Lovisenberggaten 15A  
Møteleder: Wenche Farstad 
 
 
Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
 Kl:1000 Møtestart  
1 Velkommen, 

registrering av 
eventuelle fravær, 
habilitet og 
godtgjøring. 

  
 

2 Godkjenning av 
møteinnkallelse og 
dagsorden. 
Gjennomgang av 
protokoll.  

Agenda og møteinnkalling (WF) 
 
 
Protokoll fra møte i FG8 13. desember 2007 (WF) 
 

08/801-01 
 
 
07/802-06 
 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Protokoll fra HK-møte 24. januar 2008 (WF/TH) 08/002 
 
 

4 Saker som skal 
behandles på møtet 

Risikovurdering - lidelse ved hold av pelsdyr 
(WF/BB/ISN) 
 
Risikovurdering av transport av fisk i lukket system 
(WF/BH/ISN) 
 
Høringsuttalelse-utkast til forskrift om bruk av 
krumkniv (høringsfrist 7. mai) 

07/807 
 
 
07/806 
 
 
08/805 

 Saker som har vært 
behandlet i 
faggruppen siden 
forrige møte 
 
 
 
 
Status for øvrige 
saker i faggruppen 
 
 
 
 
 
 

Risikovurdering av religiøs slakting uten bedøving før 
avlivning (WF/KH/ISN) 
 
Utgreiing om sjukdomsrisiko i samband med 
fangstbasert akvakultur og fôring med villfanga fisk 
(WF/TH/ISN) 
 
 
Risikovurdering og utredning av spørsmål knyttet til 
sjukdommen Blåtunge (WF/ER) 
 
Risikovurdering - positivliste for sirkusdyr (WF/ISN) 
 
Risikovurdering vedrørende hold av kylling 
(WF/KB/ISN) 

• Oppdrag om utredning - lys og lysprogram 

07/809 
 
 
07/804 
 
 
 
 
08/804 
 
 
07/808 
 
 
 
07/810 

 1
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
 
 

• Oppdrag om utredning – dyretetthet 
 

07/811 
 
 
 
 
 

5 
 

Oppfølging av saker 
fra forrige møte i 
faggruppen 

  

6 Orientering fra ad 
hoc grupper/ 
undergrupper eller 
lignende 

Samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding 
 (WF) 
EFSAs arbeidsgruppe vedrørende kloning av dyr 
(WF) 

 

7 Saker til 
hovedkomiteen 

  

8 Møter o. a av felles 
interesse 
 

Fiskevelferdsmøte-velferd hos oppdrettsfisk, Parma, 
4. mars 2008 (BH) 
Frisk Fisk-konferanse, Tromsø, 7.-9. april 2008 (ISN) 
Nordisk ministerrådsmøte om dyrevelferd, Stockholm, 
15.-16. april 2008 (ISN) 
EFSAs Adivisory Forum møte med fokus på 
dyrehelse, 27.-28.mai 2008 (ISN) 
WAFL-2008, the 4th International Workshop on the 
Assessment of Animal Welfare at Farm and Group 
Level, Ghent, Belgium, 10.-13. September 2008 
(WF/ISN) 

 

9 Nytt fra sekretariatet 
 

Beredskapsartikkel i NVT (ISN) 
Deltagelse fra MT på neste faggruppemøte 23. mai 

 

10 Nye møtedatoer    
11 Eventuelt 

 
Orientering vedrørende nye saker fra EFSA angående 
dyrehelse og dyrevelferd (WF) 

 

  Kl:1530 Avslutning  
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