05/801-12

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 12.12.06
Møtetid: kl 12.00-16.00
Sted: VKMs nye lokaler; Folkehelseinstituttet, avdeling Linderen, møterom i
hjørnevillaen, 2. etasje.
Møteleder: Wenche Farstad

Nr. Sak
Velkommen,
1
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet og
godtgjøring.
Godkjenning av
2
møteinnkallelse og
dagsorden
Gjennomgang av
protokoll
Saker fra møte i
3
hovedkomiteen
4

5

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Agenda og møteinnkalling

05/801-12

Protokoll fra møte i FG8 01.09.06 (WF)

05/802-11

Protokoll fra siste møte i Hovedkomiteen 27.
september 2006 og 5. desember 2006 (WF)

06/002-4-5

Saker som skal
behandles på møtet

ILA-infeksiøs lakseanemi (Espen Rimstad)

06/804-15

Saker som har vært
behandlet i
faggruppen siden
forrige møte

Import av tropiske reker fra Hawaii (WF/TH)

05/805-16

Hvitt fosfor (WF)

06/504-7

Status for øvrige
saker i faggruppen

Aviær influensa- oppdatert risikovurderingintroduksjon av høypatogent aviært influensavirus til
Norge etter høsttrekk av fugler 2006 samt vårtrekk
2007 (PSV)
Egeninitiering av risikovurderinger for FG8 (WF)

05/019

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
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05/801-12
Nr. Sak
Orientering fra ad
6
hoc grupper/
undergrupper eller
lignende
Saker til
7
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
8
interesse

Beskrivelse/ kommentarer

10

OIE-konferanse, Bergen 9.-11. oktober 2006;
“Aquatic Animal Health” (TH)
Alternativer til dyreforsøk, NVH, 17. oktober 2006
(WF)
Dyrehelse- og beredskapsmøte, KOORIMP, Oslo 14.15. november 2006 (WF)
Frisk Fisk Konferansen i Tromsø 23.-25. januar 2007
(BH)
Nytt fra sekretariatet Kurs i bruk av eksponeringsmodellverktøy, 6.-7.
november 2006 (ISN)
Medietreningskurs, Oslo, 17. november (ISN)
Evaluering av VKM, rapport fra Statskonsult ”VKMen organisasjonsgjennomgang”, åpent seminar 23.
november (WF/ISN)
Reoppnevning av VKM (WF/ISN)
Bluetongue (WF/ISN)
Nye møtedatoer
Nye møtedatoer for våren 2007 (WF)

11

Eventuelt

9

Doknr.

Høring; ny dyrevernlov (WF/ISN)
Høring; Forslag til lov om bruk av levende biologisk
materiale fra dyr ved medisinsk behandling av
mennesker (xenotransplantasjonsloven) (WF/ISN)

Orientering vedrørende nye saker fra EFSA angående
dyrehelse og dyrevelferd: (WF)
Vurdering av slaktemetoder:
“The welfare aspects of the main systems of stunning
and killing applied to commercially farmed deer,
goats, rabbits, ostriches, ducks, geese and quail”
Dyrehelse- og dyrevelferdshensyn knyttet til import
av ville fugler.
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