05/801-11

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 01.09.06
Møtetid: kl 10.00-14.00
Sted: Marcus Thranes gt. 2, 4. 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

Saker som skal
behandles på møtet

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

05/801-11

Protokoll fra møte i FG8 15.05.06 (WF)

05/802-10

Protokoll fra siste møte i Hovedkomiteen 23. mai
(WF)

06/002-3

Import av tropiske reker fra Hawaii (WF/TH)
Hvitt fosfor (WF)

05/805
06/504

ILA-infeksiøs lakseanemi (WF)

06/804

Aviær influensa- oppdatert risikovurderingintroduksjon av høypatogent aviært influensavirus til
Norge etter høsttrekk av fugler (PSV)
Risikohåndtering-tiltak etter risikovurdering
vedrørende produksjon av 0-årssmolt (MT/ISN)

05/019

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

5

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen

Egeninitiering av risikovurderinger for FG8 (WF)

1

05/801-11
Nr. Sak

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Orientering fra ad
hoc grupper/
undergrupper eller
lignende
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
interesse

Bruk av TTC - ”treshold of toxicological concern”prinsippet for risikovurderinger i VKMs faggrupper
(WF)

05/902

10

Møte med MT, forvaltning, FoU og næring 28. juni
2006 vedrørende funn av tarmsvulster i stamfisk (ISN)
Zoonoseseminar, Bergen 18.-19. september 2006;
”Viltlevende dyr og fugler som årsak til zoonoser”
(ISN)
OIE-konferanse, Bergen 9.-11. oktober 2006;
“Aquatic Animal Health” (TH)
Nytt fra sekretariatet Kurs i bruk av eksponeringsmodellverktøy (ISN)
Evaluering av VKM (ISN)
Flytting av sekretariatet (ISN)
Nye møtedatoer
Nye møtedatoer for høsten 2006 (WF)

11

Eventuelt

Høring; ny dyrevernlov (WF/ISN)
Høring; forskrift om import av virvelløse dyr
(WF/ISN)

6

7
8

9

Orientering vedrørende nye saker fra EFSA angående
dyrehelse og dyrevelferd: (WF)
-Notater fra kollokvium vedrørende dyrehelse og
dyrevelferd i desember 2005
-Dyrevelferd i intens kalveproduksjon
-Prevalens av Salmonella i høner
-Velferd for produksjonsdyr; rapport fra
Kommisjonen
Reiseregninger (ISN)

2

