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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM fredag 

8. april 2005 klokken 10.00-14.00 
 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):  
Wenche Farstad (møteleder), Knut E. Bøe, Bjarne O. Braastad, Kåre Fossum, Brit Hjeltnes, 
Tore Håstein , Jon-Erik Juell og Rune Waagbø 
 
Fra Mattilsynet: 
Inger Helen Stenevik, observatør, tilstede under behandling av sak 4; risikovurdering av 
avlivning og bedøving av store mengder fisk utenfor slakteri og risikovurdering av 
tilbakeholdelsestid for Lidokain til matproduserende dyr. 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.) 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

FG8:    Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 

FG6:    Faggruppe for fôr til terrestristiske og akvatiske dyr 

FG5:    Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 

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). Ingen meldte seg inhabile for behandling av aktuelle 
saker på dagsorden. 
 
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Det ble ikke ansett 
nødvendig å foreta en gjennomgang av protokollen fra forrige faggruppemøte. 
 
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen  
Det har ikke vært avholdt møte i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte. 
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet  
 
Avlivning av fisk utenfor slakteri 
Risikovurdering vedrørende bedøving og avlivning av store mengder fisk utenfor slakteri 
(saksnummer 04/804). 
 
Som en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen ønsker Mattilsynet en dyrevernsmessig 
risikovurdering av de bedøvings- og avlivningsmetoder som brukes eller som kan tenkes 
brukt ved avlivning av oppdrettsfisk i store mengder utenfor slakteri, herunder bruk av 
legemidler, slag, elektrisk bedøving, levende nedkjøling, gass, salt, salmiakk og andre 
kjemikalier. Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB) påtok seg å utrede de ulike 
problemstillingene i tilknytning til denne risikovurderingen og leverte en revidert utredning til 
VKM 30. mars. Forslag til vurdering og konklusjon ble diskutert. Faggruppen vil ferdigstille 
vurderingen i løpet av uke 15. Frist for levering av vurderingen til Mattilsynet ble besluttet 
utsatt (godkjent av representant fra Mattilsynet) til 19. april 2005. Kontaktperson for 
risikovurderingen vil være Jon-Erik Juell (Brit Hjeltnes).  
 
Lidokain 
Forespørsel om vurdering fra Vitenskapskomiteen - tilbakeholdelsestid for Lidokain for 
matproduserende dyr (saksnummer 05/508). 
 
Mattilsynet har bedt VKM gjøre en risikovurdering vedrørende bruk av lidokain for storfe, 
sau og gris. Den vitenskapelige vurderingen skal belyse både eventuell helserisiko for 
forbrukere samt dyrevernsmessige aspekter. Arbeidet ledes av FG5, men faggruppeleder i 
FG8 bidrar i en ad hoc-arbeidsgruppe som utreder saken. Forslag til vurdering og konklusjon 
når det gjelder dyrevernsmessige aspekter vedrørende bruk av Lidokain til matproduserende 
dyr ble diskutert. Det ble besluttet at faggruppeleder lager et forslag til vurdering som skal 
diskuteres i faggruppen. Frist for tilbakemelding til Mattilsynet er satt til 1. mai, men i og med 
at uttalelsen berører flere fagområder har sekretariatet imidlertid vurdert det slik at uttalelsen 
fra VKM bør diskuteres på hovedkomitémøtet 24. mai. Vurderingen kan tidligst ferdigstilles 
etter dette møtet. 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker har vært behandlet i gruppen siden forrige møte i FG8 7. mars. 
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Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Gyrodactylus 
Vurdering av potensielle smitteveier for Gyrodactylus salaris (saksnummer 05/804). 
 
Mattilsynet ønsker en vurdering fra VKM vedrørende mulige smitteveier for lakseparasitten 
Gyrodactylus salaris basert på dens biologi og tidligere spredning i Norge. 
Veterinærinstituttet påtok seg å utrede de ulike problemstillingene i tilknytning til denne 
risikovurderingen og vil levere en rapport som bakgrunnsmateriale for vurderingen fra VKM. 
Tore Håstein fra FG8 er oppnevnt som koordinator for arbeidet, og redegjorde kort for 
disposisjon for utredningen. Frist for tilbakemelding til Mattilsynet var i utgangspunktet satt 
til 1. mai, men fristen er fra Mattilsynet innvilget forlenget til 20. mai.   
 
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. 
Det har vært avholdt et møte i uke 14 der arbeidsplan og arbeidsfordeling ble diskutert. En ad-
hoc gruppe bestående av representanter for FG8, FG1 og FG6 ble nedsatt for å arbeide med 
vurderingen. I tillegg vil to eksterne fagpersoner utenfor VKM bidra til vurderingen. 
Mattilsynet har ikke satt noen frist på vurderingen. VKM vil gi tilbakemelding til Mattilsynet 
i løpet av høsten 2005 (1. oktober). 
 
Sak 5: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Ingen saker var satt opp til behandling under dette punktet.   
 
Sak 6: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
Se under punkt 4: vurdering av tilbakeholdelsestid for Lidokain for matproduserende dyr og 
vurdering av dødfiskensilasje og fiskeavskjær til bruk i pelsdyrfôr. 
 
Sak 7: Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker fra faggruppen er foreløpig meldt inn til hovedkomiteen. 
 
Sak 8: Møter o.a. av felles interesse 
Koordinator for FG8 redegjorde kort for CIWF-konferansen i London 17.-18. mars. 
Sekretariatet skal kopiere opp relevante dokumenter fra konferansen til faggruppen. 
Rune Waagbø orienterte om ”workshop on bone disorders in intensive aquaculture of salmon 
and cod” som skal avholdes i Bergen 10.-11. mai. Rune Waagbø vil rapportere fra 
workshopen på neste faggruppemøte.    
 
Sak 9: Nytt fra sekretariatet   
Koordinator for FG8 orienterte kort om status for suppleringsrunden for VKM. 
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Sak 10: Eventuelt  
Sekretariatet informerte om EU-prosjektet ”Welfare Quality”, der to av faggruppens 
medlemmer deltar. Link til prosjektets nettsider vil sendes ut til faggruppens medlemmer.  
Det ble foreslått å starte prosessen med å utforme forslag til egeninitierte risikovurderinger fra 
FG8. Dette vil tas opp på neste faggruppemøte. 
 
Sak 11: Nye møtedatoer 
Neste møtedato i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) er: 

• Mandag 30. mai 2005 klokken 10.00-14.00, Oslo 
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