05/802-2-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM
mandag 7. mars 2005 klokken 10.00-14.00

Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O. Braastad, Kåre Fossum, Brit Hjeltnes, Tore Håstein
og Rune Waagbø
Forfall:
Knut E. Bøe og Jon-Erik Juell
Fra Mattilsynet:
Inger Helen Stenevik og Pål Erik Jensen, observatører, tilstede under behandling av hhv hele
sak 4 og sak 4; risikovurdering av dødfiskensilasje og fiskeavskjær til bruk i pelsdyrfôr og
vurdering av potensielle smitteveier for Gyrodactylus salaris.
Spesielt inviterte gjester:
Anne Sverdrup, Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)
Fra sekretariatet til VKM:
Anne Finstad, koordinator for FG6, tilstede under behandling av sak 4, risikovurdering av
dødfiskensilasje og fiskeavskjær til bruk i pelsdyrfôr.
Marie Louise Wiborg, koordinator for FG5, tilstede under behandling av sak 4,
risikovurdering av tilbakeholdelsestid for Lidokain.
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
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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.

Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet
Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til møtet i faggruppen for
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). To av faggruppens medlemmer hadde meldt forfall til
møtet. 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
Wenche Farstad omtalte de viktigste sakene fra Hovedkomitémøtet 17. februar 2005. Det ble
blant annet kort redegjort for dokumentene som omhandler prinsipper og rutiner for
samarbeid mellom Vitenskapskomiteens faggrupper/arbeidsgrupper/hovedkomité og
sekretariat.
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 Anne Sverdrup, som har
skrevet rapporten, redegjorde for innhold og konklusjoner. Det ble ansett nødvendig å
supplere utredningen noe, og ILAB vil levere et nytt utkast innen 1. april. Frist for
tilbakemelding til Mattilsynet ble besluttet utsatt (godkjent av representant fra Mattilsynet) til
15. april 2005. Saken vil diskuteres på nytt på neste faggruppemøte som skal avholdes 8.
april 2005.
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.
Saken var lagt til Faggruppe for fôr til terrestristiske og akvatiske dyr (FG6). Koordinator for
FG6 redegjorde kort for arbeidsform og status for risikovurderingen. Imidlertid kom det
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synspunkter om at saken bør legges til FG8 da saken primært handler om faren for
spredninger av fiskesykdommer. Etter diskusjon i sekretariatet og med faggruppelederne, ble
det besluttet å gi FG8 hovedansvaret for behandling av saken, og det vil avholdes et møte i
uke 14 der videre arbeidsplan skal diskuteres. I tillegg til FG8 skal representanter fra FG6 og
FG1 bli med i arbeidsgruppen.
Gyrodactylus
Vurdering av potensielle smitteveier for Gyrodactylus salaris (05/804)
Mattilsynet ønsker en vurdering fra VKM vedrørende mulige smitteveier for lakseparasitten
Gyrodactylus salaris basert på dens biologi og tidligere spredning i Norge.
Det ble besluttet å be Veterinærinstituttet om å komme med tilbud på utredning i forbindelse
med denne risikovurderingen. Tore Håstein fra FG8 ble oppnevnt som koordinator for
arbeidet. (Tilbudet fra Veterinærinstituttet kom VKM i hende 15. mars, og tilbudet ble
akseptert). Frist for tilbakemelding til Mattilsynet var i utgangspunktet satt til 1. mai, men
fristen er fra Mattilsynet innvilget forlenget til 20. mai.
Lidokain
Forespørsel om vurdering fra Vitenskapskomiteen - tilbakeholdelsestid for Lidokain for
matproduserende dyr (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.
Koordinator for faggruppe 5 for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i
matkjeden redegjorde kort for saken. Det ble besluttet at faggruppeleder i FG8 skal bidra i en
ad hoc-arbeidsgruppe som skal utrede saken. Arbeidet skal ledes av FG5. Representanter for
FG5 og FG8 skal møtes i uke 11 for å diskutere arbeidsform og fordeling av oppdraget.
Frist for tilbakemelding til Mattilsynet er satt til 1. mai.
Nye oppdrag fra Mattilsynets seksjon for dyrevelferd, dyrehelsepersonell og kosmetikk liste over aktuelle risikovurderinger til diskusjon og prioritering.
FG8 fikk før faggruppemøtet tilsendt en liste med flere aktuelle risikovurderinger fra
Mattilsynets seksjon for dyrevelferd, dyrehelsepersonell og kosmetikk. De ulike
problemstillingene ble diskutert, og det ble enighet om i første omgang å prioritere to av de
aktuelle risikovurderingene. Mattilsynet skal gå i gang med bestillerprosessen i dialog med
sekretariatet.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Vurdering vedrørende dyr på fosterstadiets evne til å kunne oppleve ubehag, smerte og stress.
(Saksnummer 04/802)
Saken er ferdigstilt og oversendt Mattilsynet.
Vurdering vedrørende virvelløse dyrs evne til å sanse og oppleve ubehag, smerte og stress.
(Saksnummer 04/803)
Saken er ferdigstilt og oversendt Mattilsynet.
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Tillegg til vurdering om innfanging og hold av villtorsk.
(Saksnummer 04/801)
Etter oversendelse av vurdering om innfanging og hold av villtorsk til Mattilsynet 3. januar
2005, ble det av Mattilsynet ytret et ønske om å presisere enkelte forhold som var omtalt i
rapporten. Disse forholdene ble presisert i et tillegg og oversendt Mattilsynet.
Kopi av endelig versjoner av de ferdigstilte vurderingene ble utdelt på møtet.
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
Ingen saker er foreløpig satt ut til ad hoc-grupper eller andre undergrupper.
Sak 7: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker fra faggruppen er foreløpig meldt inn til hovedkomiteen.
Sak 8: Møter o.a. av felles interesse
Ingen informasjon om møter o.a. av felles interesse var satt opp til orientering under dette
punktet.
Sak 9: Nytt fra sekretariatet
Koordinator for FG8 orienterte kort om status for suppleringsrunder for VKM og status for
samarbeid med Mattilsynet/FoU-miljøene.
Sak 10: Eventuelt
Ingen saker var satt opp til behandling under dette punktet. Det ble stilt spørsmål om CVmalene er ferdig utarbeidet og når disse blir sendt ut. Sekretariatet arbeider med denne malen
og vil sende den ut elektronisk til alle medlemmer av VKM forhåpentligvis i løpet av uke 11.
Sak 11: Nye møtedatoer
Neste møtedato i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) er:
• Fredag 8. april 2005 klokken 10.00-14.00, Oslo
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