05/802-10-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
mandag 15.mai 2006 klokken 10.00-14.00

Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Kåre Fossum, Brit Hjeltnes,
Tore Håstein, Jon-Erik Juell (tilstede fra klokken 10.15)
Forfall:
Jon M. Arnemo, Paul S. Valle og Rune Waagbø
Fra Mattilsynet:
Ingen representanter fra Mattilsynet var tilstede på møtet
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. Jon M. Arnemo, Paul S. Valle og Rune Waagbø
hadde meldt forfall.
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. Bjarne Braastad hadde noen korreksjoner
til protokollen, og ny versjon skal legges ut på VKMs nettsider.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det er ikke avholdt nytt møte i Hovedkomiteen siden faggruppemøtet i FG8 21. april. Neste
møte i Hovedkomiteen skal avholdes 23. mai.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Hvitt fosfor
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering av konsekvenser av restmengder av
hvitt fosfor (saksnummer 06/504).
Hvitt fosfor brukes av Forsvaret i norske skytefelt. Stoffet er akutt og kronisk giftig og det har
vist seg at rester av uomsatt hvitt fosfor kan bli liggende igjen i skytefeltet i lengre tid, spesielt
i tilknytning til vann og våtmark.
SFT ba Forsvaret i 2003 kartlegge hvor og hvor mye hvitt fosfor som er benyttet i Forsvarets
skytefelt. På grunnlag av denne rapporten tok Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms
initiativ til å etablere et prosjekt med sikte på å undersøke eventuelle miljøeffekter knyttet til
bruken av hvitt fosfor i skytefeltene Mauken, Blåtind og Setermoen. Norsk institutt for
vannforskning (NIVA) og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har vært underleverandører til
denne rapporten som kom i januar 2006. På bakgrunn av disse rapportene ser Mattilsynet
behov for å undersøke konsekvensene av restmengder av hvitt fosfor nærmere. I oppdraget til
VKM ber Mattilsynet om at aspekter i tilknytning til både mattrygghet, drikkevann og
dyrehelse vurderes.
Saken skal behandles i Faggruppene 4, 5 og 8 og utgå fra Hovedkomiteen. Det ble opprettet
en ad hoc-gruppe, og vurderingen fra ad hoc-gruppen skal på høring til involverte faggrupper.
Saken ble kort diskutert på møtet. Det ble besluttet at FG8 gir et innspill til vurderingen når
det gjelder dyrevelferdsmessige aspekter ved inntak av hvitt fosfor samt poengtere
forskningsbehov når det gjelder dyrevelferd og fortsatt bruk av hvitt fosfor i Forsvaret.
Revidert utkast av vurderingen skal sendes på høring til involverte faggrupper i løpet av uke
22, før den deretter sendes til sluttbehandling i Hovedkomiteen. Saken har frist 15. juni.
Produksjon av 0-årssmolt
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt
(saksnummer 05/807).
Som en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen foreta
en fiskevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Det ble besluttet at
Universitetet i Bergen skulle ha hovedansvar for utredningsarbeidet i samarbeid med andre
miljøer. Utredningsrapporten skal danne utgangspunkt for Faggruppens vurdering som skal
leveres til Mattilsynet i løpet av uke 21. Forslag til risikovurdering ble sendt ut til faggruppen
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i forkant av faggruppemøtet og konklusjonene ble diskutert i plenum. Det ble besluttet at JonErik Juell skriver et forslag til vurdering i løpet av uke 20 som blir sendt til Faggruppen for
øvrige kommentarer.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Salmonella i fôr
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering -salmonellabakterier i fôrmidler av
vegetabilsk opprinnelse i forhold til animalske fôrmidler og bruk i fiskefôr og fôr til landdyr
(saksnummer 04/104).
Mattilsynet ønsket å evaluere forvaltningen og sikre enhetlig og helhetlig forvaltning av
salmonellaproblematikk i tilknytning til fôrproduksjon. På bakgrunn av dette ba Mattilsynet
om en risikovurdering knyttet til salmonellaproblematikk i fôrmidler.
Det ble besluttet å oppnevne en ad hoc-gruppe med bl.a. representanter fra FG1 og FG8 som
skulle lage en rapport som bakgrunn for en risikovurdering (dato for oppnevning var 14.
oktober 2005). Kåre Fossum fra Faggruppe 8 var faggruppens representant i ad hoc-gruppen.
Kåre Fossum orienterte om status for vurderingen og om videre fremdrift i arbeidet.
Vurderingen har vært på høring i Faggruppe 1 og 8, og innspill er innarbeidet i rapporten.
Vurderingen skal utgå fra Faggruppe 1. Vurderingen leveres Mattilsynet 18. mai med 2 dagers
sperrefrist.
Status for øvrige saker i faggruppen
Import av tropiske reker fra Hawaii
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering av import av tropiske reker fra Hawaii
(saksnummer 05/805).
Faggruppe 8 har, på bakgrunn av forespørsel fra Mattilsynet, nedsatt en ad hoc-gruppe som
skal utrede problemstillingene vedrørende import av tropiske reker fra Hawaii. Ad hocgruppen består av Tore Håstein, Brit Hjeltnes, Paul S. Valle (medlemmer av Faggruppe 8)
samt Helga Høgåsen fra Veterinærinstituttet. Ad hoc-gruppen ledes av Tore Håstein fra
faggruppen.
Tore Håstein gav en kort orientering om status i saken. Foreløpig utkast til bakgrunnsrapport
samt risikorapport er ferdig og sendes først på høring til ad hoc-gruppen før faggruppen får
rapportene til gjennomlesning innen utgangen av juni. Frist er satt til 15. september, og
vurderingen skal behandles på faggruppemøtet i FG8 1. september.
Sak 5: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
I og med at Mattilsynets representant selv ikke hadde anledning til å være tilstede på møtet,
hadde sekretariatet fått informasjon om Mattilsynets risikohåndtering i forbindelse med
VKMs risikovurdering vedrørende avhorning og kastrering av kalv og kje.
Sekretariatet kunne informere om at Mattilsynet foreløpig ikke har satt i verk direkte tiltak
som en konsekvens av denne vurderingen, men at Mattilsynet har merket seg behovet for
ytterligere forskning på temaet og at Mattilsynet vurderer hvordan stimulere til forskning på
dette og andre viktige dyrevelferdsområder.
Det ble videre en kort diskusjon om egeninitiering av risikovurderinger for FG8. Saken er
tidligere diskutert i FG8, og dette grunnlagsmaterialet var utgangspunktet for videre
diskusjon. Det kom opp flere forslag til egeninitierte risikovurderinger. Arbeidsform ble
diskutert, og en ad hoc- gruppeløsning ble foreslått. Faggruppemedlemmene undersøker hva
som er gjort av forskning på de ulike temaene som ble foreslått, og saken gjenopptas til
diskusjon på neste faggruppemøte i FG8 som skal avholdes 1. september.
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Sak 6: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Ingen saker var satt opp 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
Sekretariatet informerte om Norges Zoohandlers Bransjeforenings konferanse 19.-20.
september i Oslo om dyrevelferd i samarbeid med Norges veterinærforening og Norske
smådyrpraktiserende veterinærers forening. Faggruppemedlemmene tar kontakt med
sekretariatet for eventuell påmelding.
Sak 9: Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet orienterte kort om status for ILA-saken. MT har ikke kommet med noen
offentlig bestilling vedrørende denne saken enda og VKM avventer denne før effektuering av
oppnevning av ekspertgruppe. Sekretariatet har tatt kontakt med MT og prøver å få en
avklaring i forhold til denne saken.
Sak 10: Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte blir fredag 1. september 2006, klokken 10.00-14.00 i Oslo.
Sak 11: Eventuelt
På FGM 21.april informerte Brit Hjeltnes om Havbrukskonferansen som ble avholdt i Bergen
29.-31. mars 2006 i regi av Norges forskningsråd. Konferansen markerte avslutning av
forskningsprogrammet HAVBRUK-Produksjon av akvatiske organismer (2000-2005).
Konferansen var også oppstartskonferanse for det store programmet HAVBRUK-En næring i
vekst (2006-2015). Sekretariatet tok kontakt med Norges forskningsråd for å få tilsendt
eksemplarer av sluttrapport fra dette prosjektet, og rapporten ble delt ut på møtet.
I forbindelse med Landbruk- og matdepartementets utarbeidelse av ny dyrevernlov ble det
besluttet at sekretariatet skal ta kontakt med departementet for å formidle ønsket om å være
høringsinstans for den nye dyrevernloven. Eventuelle innspill skal diskuteres på
faggruppemøtet 1. september.
Faggruppeleder orienterte videre om nye saker fra EFSA vedrørende dyrehelse og
dyrevelferd; ytterligere informasjon om fugleinfluensa (opinion fra EFSA vedrørende
trekkfuglers betydning for spredning av HPAI ble offentliggjort 12. mai) men ingen nye saker
til orientering. Brit Hjeltnes informerte videre om deltagelse på en konferanse om ”World
Aquaculture” i Firenze, Italia; hvor det var egen seksjon på fiskevelferd. Jon-Erik Juell
informerte om cost – benefitprosjekt/nettverk på fiskeoppdrett.
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