04/800-13

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM fredag
10. desember 2004

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
Forfall:
Rune Waagbø
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, referent
Fra Mattilsynet:
Ingen representanter hadde anledning til å delta på møtet som observatør
Spesielt inviterte gjester fra Havforskningsinstituttet og Fiskeriforskning:
Bjørnar Isaksen og Kjell Midling
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Forkortelser benyttet i protokollen:
FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd
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.

Sak 1/04: Velkommen, forfall og habilitet
Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til det 4. møtet i faggruppen for
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern).
Rune Waagbø hadde dessverre ikke anledning til å delta på møtet.
Prinsippene for inhabilitet ble kort diskutert. Ingen meldte seg inhabile for behandling av
aktuelle saker på dagsorden.
Sak 2/04: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Det var ingen kommentarer til innkallingen eller til dagsordenen.
Sak 3/04: Saker fra møte i hovedkomitéen
Faggruppeleder orienterte kort om viktige punkter som ble gjennomgått på hovedkomitémøtet
23. november. Sak nr 9; vitenskapelige publisering av risikovurderinger, ble spesielt omtalt.
Det ble presisert at rapporten til Mattilsynet må leveres før institusjonene som foretar
utredningen publiserer sine data. Dette betinger at VKM gir tilbakemelding til de ulike
institusjonene når Mattilsynet har fått risikovurderingene fra VKM.
Sak 4/04: Saker som skal behandles på møtet
Utredning fra Havforskningsinstituttet (dokumentnummer 04/801):
Kjell Midling og Bjørnar Isaksen (hhv representant for Fiskeriforskning og
Havforskningsinstituttet) redegjorde for utredningen om innfanging og hold av villtorsk.
Utredningen foreligger som en 35 siders rapport med forslag til konklusjoner.
Forskningsbehov er også beskrevet. Koordinator for gruppen i samarbeid med faggruppeleder
lager utkast til en ”opinion” innen 21.12.04. Forslaget sendes på elektronisk høring med
kommentarfrist 28.12.04. Revidert opinion leveres Mattilsynet innen 01.01.05.
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Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Kåre Fossum redegjorde kort om rapport fra Norge til EFSA vedrørende TSE-status i norsk
husdyrhold (dokumentnummer 04/805).
I forbindelse med mulig positiv BSE-diagnose hos geit i Frankrike, har det blitt satt i gang
omfattende arbeid i EFSA vedrørende kartlegging av TSE.
Koordinator for gruppen var invitert som observatør på møte mellom Mattilsynet og norske,
svenske og danske myndigheter og forvaltningsstøtteinstitusjoner for å diskutere ny
bekjempelsesstrategi, samt utarbeidelse av et konkret forslag til endring av TSE-forordningen
når det gjelder bekjempelse av skrapesyke/nor98 hos småfe. Mattilsynet har signalisert at de
vil komme med en bestilling til Vitenskapskomitéen om aktuelle problemstillinger i
forbindelse med bekjempelse av skrapesyke Nor-98 hos småfe.
Det forventes også ny forespørsel fra Mattilsynet om risikovurdering av dødfiskensilasje og
fiskeavskjær til bruk i pelsdyrfôr (dokumentnummer 04/806).
Tore Håstein og Brit Hjeltnes fra faggruppen har bistått Mattilsynet med definering av
problemstillinger i ovennevnte sak og redegjorde kort for prosessen så langt.
Status for øvrige saker i faggruppen
Kort orientering om bestillinger fra Mattilsynet som er satt ut til ulike institusjoner:
•

Forespørsel om risikovurdering fra vitenskapskomitéen - dyr på fosterstadiets evne til
å kunne oppleve ubehag, smerte, stress (dokumentnummer 04/802).
Norges veterinærhøgskole har påtatt seg denne utredningen med Norges
landbrukshøgskole som delleverandør av oppdraget.

•

Forespørsel om risikovurdering fra vitenskapskomitéen - virvelløse dyrs evne til å
sanse og oppleve ubehag, smerte, stress (dokumentnummer 04/803).
Norges landbrukshøgskole har påtatt seg denne utredningen.

•

Forespørsel om risikovurdering fra vitenskapskomitéen - bedøving og avlivning av
store mengder fisk utenfor slakteri (dokumentnummer 04/804).
ILAB har påtatt seg denne utredningen.

Sak 5/04: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Ingen saker var satt opp til oppfølging fra forrige møte.
Sak 6/04: Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende
Ingen saker er satt ut til ad-hoc grupper eller andre undergrupper.
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Sak 7/04: Saker til hovedkomitéen
Ingen saker fra faggruppen er meldt inn til hovedkomitéen.
Sak 8/04: Møter o.a. av felles interesse
Wenche Farstad og Jon-Erik Juell orienterte kort om ”workshop in animal welfare and
aquaculture”, 6.-7. desember i Bergen.
Møtet med Mattilsynet om forslag til endret TSE-forordning ble omtalt under punkt 4) saker
som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte.
Kåre Fossum var ikke tilstede under gjennomgang av dette punktet på agendaen og dermed
utgikk rapport om åpent møte om dyreforsøk 25. november. Møtematerialet ble delt ut til
gruppens medlemmer.
Sak 9/04: Nytt fra sekretariatet
Dokumentet: ”Rutiner for samhandling mellom Mattilsynet og VKM” ble kort gjennomgått
(dokumentnummer 04/018). Det er behov for gruppens supplering av definisjoner innenfor
dyrehelse/ dyrevelferd til bruk i risikoanalysen. Gruppens medlemmer ble bedt om å komme
med innspill til dette dokumentet.
Sak 10/04: Eventuelt
Arkiveringsrutiner for administrative dokumenter ble kort gjennomgått. Fra og med januar, vil
de administrative dokumentene få saksnummer:
Agenda: 05/801
Protokoll: 05/802
Arbeidsnotater etc. (alt som ikke følger fagsakene): 05/803
Første innkommende sak i 2005 vil få saksnummer: 05/804
Uavsluttede saker fra 2004 beholder sitt dokumentnummer fra 2004.
Det ble ikke tid til å oppdatere adresselister. Dette vil bli satt opp som punkt på neste møte.
Sak 11/04: Nye møtedatoer
Neste møtedato i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) er:
• Mandag 24. januar 2005 klokken 09.00-13.00, Oslo
• Første uke i mars 2005 (foreløpig dato foreslått; 03.mars)
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