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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 
mandag 15. januar 2007 klokken 10.00-14.00 

 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):  
Wenche Farstad (møteleder), Jon M. Arnemo, Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Kåre 
Fossum, Tore Håstein, Jon-Erik Juell og Rune Waagbø  
 
Forfall: 
Brit Hjeltnes og Paul S. Valle  
 
Fra Faggruppen for smittestoffer og hygiene: 
Espen Rimstad (leder av ad hocgruppen for ILA) 
 
Fra Mattilsynet: 
Stian Johnsen, seksjon for smittestoffer og biotoksiner 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.) 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

FG8:    Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 

FG1:    Faggruppe for smittestoffer og hygiene 

FG4:    Faggruppe for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk  

FG5:    Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 

HK:     Hovedkomité 

MT:     Mattilsynet 

RV:     Risikovurdering 
 
VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
 
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. 
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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. Brit Hjeltnes og Paul S. Valle var ikke tilstede på 
møtet. 
 
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Faggruppeleder 
oppsummerte kort protokollen fra forrige faggruppemøte, men det ble ikke ansett nødvendig å 
foreta en nærmere diskusjon av de enkelte sakene.  
 
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen  
Faggruppeleder oppsummerte kort protokollen fra møtet i Hovedkomiteen 5. desember 2006. 
Det ble kort orientert om følgende saker fra siste møte i Hovedkomiteen: 
Organisasjonsgjennomgang av VKM, helsemessige konsekvenser ved bruk av sukker og 
søtstoff i leskedrikker, bruk av TTC-prinsippet i VKMs arbeid og samvirkende toksiske 
effekter av stoffer i blanding. Det ble også informert om søknadsprosedyre, tidsplan og 
kriterier ved oppnevning av ny komité i VKM.  
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 
ILA 
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering vedrørende risikobasert forvaltning-
Hvilke risikofaktorer for smittespredning av Infeksiøs lakseanemi (ILA) må det utarbeides 
forvaltningsstrategi for?(saksnummer 06/804) 
 
Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en alvorlig smittsom virussykdom hos atlantisk laks som første 
gang ble diagnostisert i Norge i 1984. Siden den tid er sykdommen blitt registrert i Canada 
(1996), Skottland (1998), Færøyene (2000) og USA (2001). ILA-virus er også påvist på laks i 
Chile (2000) samt hos regnbueørret i Irland (2002).  
28. august fikk VKM endelig bestilling fra Mattilsynet vedrørende risikovurdering av ILA. 
VKM ble bl.a. bedt om å vurdere virusets smitteveier (om viruset kan overføres vertikalt), om 
dagens kunnskap om virus og sykdom gir et godt nok grunnlag for å spore smittekilde og 
smittespredning ved ILA, ILA-virusets egenskaper (om det er forskjell i risiko for 
sykdomsutbrudd som følge av infeksjon med forskjellige varianter av viruset), hvilken 
betydning forskjellige produksjonstrinn har for spredning av smittestoffet samt hvilke 
reservoar ILA-viruset har (hvilken betydning de ulike reservoarene har for sykdomsutbrudd).  
Det ble nedsatt en ad hoc gruppe som utarbeidet et bakgrunnsdokument for VKMs 
risikovurdering. Ad hoc gruppen ble ledet av Espen Rimstad fra Faggruppe 1 (Faggruppe for 
smittestoffer og hygiene) og har bestått av til sammen ni nasjonale og internasjonale 
eksperter. De internasjonale ekspertene kom fra UK/Skottland, USA og Canada. Det ble 
avholdt seks møter i ad hoc gruppen. Rapporten ble levert til faggruppen 10. januar. Espen 
Rimstad orienterte om arbeidsprosessen og presenterte rapporten. Det ble orientert om at ett 
av ad hocgruppens medlemmer hadde trukket seg fra gruppen etter siste møte. Ett av ad hoc 
gruppens medlemmer hadde tatt dissens på spørsmål 6 i rapporten. Konklusjonene på de ulike 
spørsmålene ble diskutert. Faggruppemedlemmene stilte seg bak konklusjonene i rapporten og 
støttet flertallets mening i spørsmålet der det var dissens. Espen Rimstad skal presentere 
rapporten på Frisk Fisk konferansen i Tromsø 24. januar, og rapporten skal legges ut på 
VKMs nettsider onsdag 24. januar klokken 1500. Rapporten skal også trykkes.   
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Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte i faggruppen 12. desember 
2006. 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Aviær  influensa 
Oppdatert risikovurdering-introduksjon av høypatogent aviær influensavirus til Norge 
(saksnummer 05/019). 
 
På bakgrunn av ny interesse for aviær influensa i forbindelse med trekket av fugl over Norge 
våren 2007, har Vitenskapskomiteen fått i oppdrag av Mattilsynet å vurdere ny risiko for 
introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge.  
Det er nedsatt en ad hocgruppe som skal lage et forslag til risikovurdering, og vurderingen 
skal utgå fra Hovedkomiteen. Ad hoc gruppen ledes av Bjørn Næss fra Hovedkomiteen. 
Gruppen har for øvrig lik sammensetning som tidligere vurdering av risiko for introduksjon 
av høypatogent aviært influensavirus til Norge i forbindelse med vårtrekket 2006. Det ble 
avholdt et møte i arbeidsgruppen 11. januar 2007. Espen Rimstad orienterte om arbeidet i 
gruppen. VKM håper å levere vurderingen 15. februar 2007. 
 
Sak 5: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 6: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 7: Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen.  
 
Sak 8: Møter o.a. av felles interesse 
Det ble kort orientert om Frisk Fisk konferansen i Tromsø, 23.-25. januar 2007. 
 
Sak 9: Nytt fra sekretariatet  
Det ble kort informert om prosessen med reoppnevning av VKM. Sekretariatet informerte 
kort om søknadsprosedyren. Ny komité skal fungere fra 1. april 2007.  
 
Det ble også kort omtale av Bluetongue, en dyresykdom som har spredt seg i Europa i løpet 
av høsten 2006. EFSA (European Food Safety Authority) utgir fortløpende rapporter om 
sykdomsbildet og smittestatus i de europeiske landene. Avhengig av Bluetongue-situasjonen 
og sykdomsbildet i Europa utover våren, kan dyresykdommen muligens bli initiert som en ny 
risikovurdering i VKM. 
 
Sak 10: Nye møtedatoer 
Neste faggruppemøte er torsdag 15. mars 2007, klokken 10.00-14.00, Oslo 
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Sak 11: Eventuelt 
Faggruppeleder tok opp problemstillinger vedrørende bekjempelsesstrategier for skrapesyke 
Nor 98, og at dette eventuelt, i samråd med Mattilsynet, kan brukes som en selvinitiering av 
en risikovurdering i faggruppen. 
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