07/801-03

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 11.05.07
Møtetid: kl 11.00-15.30
Sted: VKMs nye lokaler; Geitmyrveien 75, 2. etasje.
Møteleder: Wenche Farstad

Nr. Sak
Kl:1100
Velkommen,
1
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet, cv og
godtgjøring.
Godkjenning av
2
møteinnkallelse og
dagsorden.
Gjennomgang av
protokoll.
3

4

5

6

Saker fra møte i
hovedkomiteen
Kl: 1130-1200
Foredrag om ”Future
Challenges in animal
welfare research in
Norway”
Kl:1200-1300
Presentasjon
”Fangstmetoder for
sel”
Kl:1300-1330
Saker som skal
behandles på møtet
Kl:1330-1400

Beskrivelse/ kommentarer
Doknr.
Møtestart
Faggruppeleder Wenche Farstad og direktør for
07/005
sekretariatet, Kirstin Færden ønsker velkommen til ny 04/009-3
komité.

Agenda og møteinnkalling (WF)

07/801-03

Protokoll fra møte i FG8 15.03.07 (WF)
Utdeling av oversikt over ferdig behandlede saker i
Faggruppe 8.

07/802-02

Lunsj
Adroaldo Zanella, Professor i dyrevelferd, Norges
veterinærhøgskole.

Ole Egil Øen, Professor ved Institutt for arktisk
veterinærmedisin, Norges veterinærhøgskole.

Risikovurdering av metoder for avliving av sel ved
fangst.
Diskusjon av mandat og sammensetning av ad hoc
gruppe (WF).

07/805

Saker som har vært
behandlet i
faggruppen siden
forrige møte

1

07/801-03
Nr. Sak

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Status for øvrige
saker i faggruppen
Kl:1400-1420

”Utgreiing om sjukdomsrisiko i samband med
07/804
fangstbasert akvakultur og fôring med villfanga fisk”,
orientering fra ad hoc gruppen (WF/BH).

7

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
Kl:1420-1430

Bluetonguesituasjonen i Europa-Espen Rimstad
informerer fra møte i Brussel i april.

8

Orientering fra ad
hoc grupper/
undergrupper eller
lignende
Kl:1430-1440
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
interesse

Samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding.
Referat fra 1. møte i ad hoc gruppen 18. april 2007
(WF).

7
8

9
10
11

Kl:1440-1450
Nytt fra sekretariatet
Nye møtedatoer
Kl:1450-1500
Eventuelt

Kl:1530

Crane seminar:”Cognition and emotions in animals”,
Skara, Sverige, 10.-14. april 2007 (ISN).
Seminar med Donald M. Broom, professor i
dyrevelferd: “Animal welfare: links to disease and the
importance of traceability”, NVH, 2. mai 2007 (ISN).

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

2

