05/801-5

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 22.08.05
Møtetid: kl 10.00 – 14.00
Sted: Marcus Thranes gt. 2, 4. etg.
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
Saker som skal
4
behandles på møtet

5

Beskrivelse/ kommentarer
Presentasjon av nye medlemmer i FG8.

Doknr.

05/801-5

Protokoll fra møte i FG8 30.05.05

05/802-4

Avhorning og kastrering av kalv og kje

05/806

Produksjon av 0-års smolt

05/807

Saker som har vært
behandlet i
faggruppen siden
forrige møte

Forespørsel om risikovurdering fra Vitenskapskomiteen 05/508
-vurdering av tilbakeholdelsestid for Lidokain for
matproduserende dyr (WF).

Status for øvrige
saker i faggruppen

Forespørsel om risikovurdering fra Vitenskapskomiteen 04/806
- smitterisiko ved bruk av dødfiskensilasje uten
varmebehandling og uensilert fiskeavskjær fra
fiskeoppdrettsanlegg i pelsdyrfôr (TH).

Orientering fra
Mattilsynet

Kort orientering fra Mattilsynet om forvaltningstiltak og
risikohåndtering som følge av VKM/FG8s
risikovurderinger (IHS).
Saksbehandler i Mattilsynet, Inger Eithun, informerer
om mulig(e) oppdrag fra seksjon for hygiene og
1
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Nr. Sak

6

7

8
9
10

Oppfølging av saker
fra forrige møte i
faggruppen
Orientering fra ad
hoc grupper/
undergrupper eller
lignende
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
interesse
Nytt fra sekretariatet

11

Eventuelt

12

Nye møtedatoer

Beskrivelse/ kommentarer
generelle virksomhetskrav:

Doknr.

Import av tropiske reker fra Hawaii

05/805-1
05/805-2

Risikovurdering i forhold til avstand mellom
akvakulturanlegg og områdebrakklegging.

05/808

Videre vurdering av aktuelle self tasking oppgaver for
FG8.
Risikovurdering av import av rabies til Norge (FG1)
- orientering fra Wenche
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk (FG1)
- orientering fra Kåre

Diskusjon om bruk og utvikling av
eksponeringsmodellverktøy for FG8
- orientering fra Knut
Kurs i Risikovurdering for VKM 19. september
Orientering vedrørende nye saker fra EFSA angående
dyrehelse og dyrevelferd
Møteplan for høsten 2005 bør utarbeides

05/003-4

04/007-4

2

