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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
mandag 22. august 2005 klokken 10.00-14.00

Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Jon M. Arnemo, Knut E. Bøe, Bjarne O. Braastad, Kåre
Fossum, Brit Hjeltnes, Tore Håstein , Jon-Erik Juell, Paul S. Valle og Rune Waagbø
Fra Mattilsynet:
Inger Helen Stenevik fra seksjon for dyrevelferd, dyrehelsepersonell og kosmetikk og Inger
Eithun fra seksjon for hygiene og generelle virksomhetskrav, var til stede under behandling av
sak 1-5.
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Forkortelser benyttet i protokollen:

FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern)
FG5: Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden
FG6: Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
FG1: Faggruppe for smittestoffer og hygiene
HK:

Hovedkomité

MT:

Mattilsynet

RV:

Risikovurdering

VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
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). Alle av faggruppens medlemmer var til stede på møtet.
Brit Hjeltnes informerte om mulig habilitetskonflikt (varamedlem til styret i Akvaforsk) i
forbindelse med behandling av saken vedrørende import av tropiske reker fra Hawaii.
Gruppens to nye medlemmer; Jon M. Arnemo og Paul S. Valle, ble presentert og ønsket
velkommen i Faggruppe 8.
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 hovedtrekk fra Hovedkomitémøtet i Bergen 24. mai. Sakene
ble også kort omtalt på forrige faggruppemøte 30. mai, men av hensyn til nye medlemmer ble
det foretatt en orientering om noen av de viktigste sakene.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Avhorning og kastrering av kje og kalv
Forespørsel om risikovurdering fra Vitenskapskomiteen - dyrevernmessige konsekvenser ved
avhorning og kastrerting av kje og kalv (saksnummer 05/806).
Som en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen foreta
en risikovurdering vedrørende dyrevernmessige konsekvenser relatert til ulike metoder for
avhorning og kastrering av kje og kalv.
Oppdraget ble diskutert i faggruppen. Det ble besluttet å oppnevne en ad-hocgruppe bestående
av representanter fra ulike fagmiljøer og med Jon M. Arnemo fra faggruppen som koordinator
av arbeidet. Ad-hocgruppen skal lage et bakgrunnsgrunnlag for en samlet risikovurdering fra
FG8.
Frist på levering av risikovurderingen ble av saksbehandler fra Mattilsynet godkjent endret fra
1. november til 1. desember 2005.
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. Oppdraget ble diskutert,
og det ble besluttet at oppdraget har et slikt omfang at det bør settes ut til utredning til en
aktuell institusjon, evt. i samarbeid med flere. Det ble besluttet at Jon-Erik Juell, i samarbeid
med sekretariatet, utarbeider et forslag til oppdragsbeskrivelse. Frist på risikovurderingen er
satt til 1. mars 2006.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte:
Lidokain
Forespørsel om vurdering fra Vitenskapskomiteen - tilbakeholdelsestid for Lidokain for
matproduserende dyr (saksnummer 05/508).
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Mattilsynet ønsket en vurdering fra VKM vedrørende bruk av lidokain for storfe, sau og gris.
Den vitenskapelige vurderingen skulle belyse både eventuell helserisiko for forbrukere samt
dyrevernsmessige aspekter. Arbeidet ble foretatt av en ad-hocgruppe med representanter fra
FG5 og FG8. Saken ble behandlet på Hovedkomitémøte i Bergen 24. mai. Sekretariatet
oversendte vurderingen til Mattilsynet i uke 23. Faggruppeleder orienterte kort om hovedtrekk
fra vurderingen. Den endelige versjonen av vurderingen ble delt ut til faggruppens
medlemmer.

Status for øvrige saker i faggruppen
Pelsdyrfôr
Risikovurdering av dødfiskensilasje og fiskeavskjær til bruk i pelsdyrfôr (saksnummer
04/806).
Mattilsynet ønsker en vurdering av faren for spredning av fiskesykdommer ved bruk av
dødfiskensilasje uten varmebehandling i pelsdyrfôr og faren for spredning av fiskesykdommer
ved bruk av uensilerte biprodukter til pelsdyrfôr fra anlegg som slakter oppdrettsfisk.
En ad-hoc gruppe bestående av representanter for FG8, FG1 og FG6 ble nedsatt for å arbeide
med vurderingen. I tillegg har to eksterne fagpersoner utenfor VKM bidratt til vurderingen.
Mattilsynet har ikke satt noen frist på vurderingen, men VKM regner med å gi tilbakemelding
til Mattilsynet innen 1. oktober 2005. Tore Håstein, leder av ad-hocgruppen, orienterte kort
om status for saken. Første utkast er ferdigstilt, og dokumentet skal oversendes sekretariatet
etter siste innspill fra ad-hocgruppens medlemmer. Faggruppen vil så utarbeide en samlet
uttalelse med bakgrunn i ad-hocgruppens arbeid.
Sak 5:Orientering fra Mattilsynet
Mattilsynet, ved saksbehandler Inger Helen Stenevik i seksjon for dyrevelferd,
dyrehelsepersonell og kosmetikk, orienterte kort om forvaltningstiltak og risikohåndtering
som følge av VKM/FG8s risikovurderinger. Spesielt ble vurderingen vedrørende innfanging
og hold av villtorsk samt vurderingen vedrørende virvelløse dyrs evne til å sanse og oppleve
ubehag, smerte og stress omtalt.
Saksbehandler fra seksjon for hygiene og generelle virksomhetskrav i Mattilsynet, Inger
Eithun, orienterte om mulige, nye oppdrag. Den ene saken omhandlet risikovurdering
vedrørende import av tropiske reker fra Hawaii, og den andre saken omhandlet
risikovurdering i forhold til avstand mellom akvakulturanlegg og områdebrakklegging. Det
ble en kort diskusjon om hvordan disse oppdragene kunne løses, og det ble enighet om å
avvente saken vedrørende akvakulturanlegg og områdebrakklegging inntil videre. Ordlyden i
oppdraget vedrørende saken om import av tropiske reker fra Hawaii skal avklares nærmere før
saken håndteres videre.
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Diskusjonen vedrørende potensielle self-taskingoppgaver for FG8 ble tatt opp på nytt, men
det ble enighet om å avvente videre diskusjon inntil Faggruppen vet mer om ressurser for
2006.
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Sak 7: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Faggruppeleder orienterte kort om risikovurderingen av import av rabies til Norge som har
vært til behandling i Faggruppe 1. Den endelige versjonen av vurderingen ble delt ut til
gruppens medlemmer.
Kåre Fossum, medlem av ad-hocgruppen for risikovurdering vedrørende upasteurisert melk
(FG1), orienterte kort om arbeidet så langt i arbeidsgruppen.
Sak 8: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen.
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse
Det ble kort informert om et kurs i regi av DNV om ”Dyrevern og dyrevelferd - veterinærens
rolle for å verne dyrene” som skal arrangeres i Stavanger fra 1. til 3. november. Paul S. Valle
skal representere faggruppen.
Sak 10: Nytt fra sekretariatet
Knut Bøe henviste til møtet i VKM 30. mai i år om generelle eksponeringsverktøy og bruk av
aktuelle modelleringssystemer der faggruppene i VKM ble bedt om å kartlegge hva som
finnes av modelleringsverktøy i sine respektive miljøer. Faggruppene ble også bedt om å
avdekke behov for modeller som kan trenges for risikovurderinger foretatt i faggruppen. I
tillegg ble faggruppene bedt om, så langt som mulig, å vurdere kvaliteten på modellene
(styrke/svakheter), redegjøre for hva modellene kan brukes til, hvilke mål de har og hva
effekten vil være å benytte seg av de ulike modellene.
Knut Bøe la frem for gruppen en oversikt over hvilke databaser/datakilder som er aktuelle ved
bruk i eksponeringsmodeller som finnes innenfor de akademiske miljøene som faggruppen
har tilgang til. Det ble enighet om at oversikten skulle distribueres til alle faggruppemedlemmene slik at alle kunne komme med innspill til Knut Bøe. Oversikten skal leveres til
prosjektgruppen innen 15. september.
Sekretariatet minnet om kurset i risikovurdering for hele VKM som skal avholdes 19.
september 2005. Alle faggruppemedlemmene er påmeldt.
Sak 11: Eventuelt
Det ble foretatt en kort orientering om aktuelle saker som nylig er behandlet i EFSA,
European Food Safety Authority.
Sak 12: Nye møtedatoer
Nye møtedatoer i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) er:
• Fredag 14. oktober 2005 klokken 10.00-14.00, Oslo
• Fredag 11. november 2005 klokken 10.00-14.00, Oslo
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