Protokoll fra første møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM,
onsdag 2. juni 2004 kl. 09.00-12.00

Deltakere
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O Braastad, Knut E Bøe, Arne Flåøyen, Kåre Fossum,
Bjørn Gjerde (agenda pkt 1-5 og 10/04), Brit Hjeltnes, Tore Håstein, Jon-Erik Juell og Rune
Waagbø
Fra sekretariatet til VKM:
Bente Mangschou; referent, Kirstin Færden (agenda punkt 4/04)

1/04

Velkommen

Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til det første møtet i faggruppen
for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern).

2/04

Presentasjonsrunde

Faggruppemedlemmene presenterte seg. Faggruppemedlemmene ble orientert om at det vil bli
opprettet en egen webside for VKM med presentasjon av medlemmene og deres faglige
bakgrunn og erfaring.

Det ble besluttet at faggruppen skal ha en nestleder, og at nestlederfunksjonen skal rullere
mellom medlemmene. Knut Bøe ble valgt til nestleder for faggruppen ut 2004.

3/04

Mandat, vedtekter og roller

Møteleder gjennomgikk mandatet for VKM. Hovedformålet i VKM er å sikre uavhengige
vitenskaplige risikovurderinger for Mattilsynet.
Medlemmene diskuterte hva som ligger i begrepet ”uavhengige vitenskapelige
risikovurderinger” på området dyrevelferd, og hvilke parametere som skal legges til grunn
ved bruk av risikovurdering som metode på området dyrevelferd. Ettersom mange vil anse at
etikk ligger til grunn for arbeidet med dyrevelferd, vil det i risikovurderinger på dette
fagområdet være vanskelig å se bort fra for eksempel kulturelle og religiøse aspekter.
Det ble også diskutert hvilke velferdsparametere som skal tas hensyn til ved vurdering av
risiko for at dyr skal lide.
Medlemmene ble orientert om at de i VKM ikke representerer sine respektive institusjoner,
men at de er oppnevnt som medlemmer i kraft av egen kompetanse.
Alle medlemmer i VKM er pliktige til å informere faggruppeleder og/eller leder av
vitenskapskomiteen i saker de føler seg inhabile i. Sekretariatet utarbeider forslag til et
habilitetsskjema.
Møteleder refererte kort til de utdelte bakgrunnsdokumentene som blant annet belyser
terminologien som benyttes i risikoanalysen og forskjellene mellom risikovurdering og
risikohåndtering.
Sekretariatet informerte om at medlemmene i VKM vil få tilbud om et kurs i risikoanalyse,
slik at alle medlemmene vil ha en felles begrepsforståelse. Det vil også bli gitt tilbud om et
kurs i mediehåndtering og risikokommunikasjon.

4/04

Status for sekretariatet og komiteen

Sekretariatet redegjorde for prosessen rundt utnevnelsen av komiteen, og
bemanningssituasjonen i sekretariatet.
Faggruppen ble bedt om å vurdere behov for eventuelle suppleringer av kompetanse på
fagområder som gruppen skal dekke. Det ble besluttet å avvente ytterligere supplering av
kompetanse i gruppen. Behov for eventuelle suppleringer tas opp til ny vurdering om 1 år.
Det ble også minnet om oppstartsmøtet for hele Vitenskapskomiteen, fredag den 4. juni.

5/04

Avgrensning av saksområdet, samarbeidsformer og arbeidsmetoder

Mattilsynet (eller tilsynene som nå er etablert i Mattilsynet) har ikke tidligere hatt ansvar for
ville dyr, kjæledyr og forsøksdyr, og det er liten praksis og lite erfaringsgrunnlag når det
gjelder risikovurderinger på området dyrevelferd. Faggruppen må i stor grad etablere praksis
på sitt fagområde selv. Det ble pekt på at det er behov for avklaring med hensyn til
Forvaltningsstøtteenhetens funksjon.
Sekretariatet la fram et diskusjonsnotat med foreløpige forslag til prinsipper og rutiner for
samarbeid mellom vitenskapskomiteen og sekretariatet. Diskusjonsnotatet omhandler blant
annet temaer som møtehyppighet, saksgang, tidsfrister, offentlighet, mediekommunikasjon og
valg av nestleder. Dokumentet skal diskuteres i alle faggruppene og innspill fra de ulike
faggruppene tas med i den videre prosessen for å komme fram til hensiktsmessige og egnede
samarbeidsformer.
Sekretariatet orientert i korte trekk om innholdet i notat om samarbeid mellom VKM,
Mattilsynet og FoU-miljøene.
Bjarne Braastad orienterte om et forskningsrådsprosjekt som har som målsetting å utrede hva
det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er når det gjelder dyrevelferd, og hvor det er behov
for mer forskning. Utredningen omfatter alle dyrearter som holdes av mennesker, også
akvatiske, og fangstmetoder er inkludert. I utredningen vil begrepet dyrevelferd bli definert,
og avgrensningen av begrepsdefineringen og konsekvenser av denne diskuteres. Prosjektet er
en oppfølging av St.meld. om dyrevelferd. Prosjektet skal ferdigstilles 01.02.05, og det vil bli
holdt et avsluttende høringsmøte i begynnelsen av januar. VKM bør inviteres på
høringsmøtet. Utredningen vil være nyttig for det videre arbeidet i faggruppen.

6/04/A

Saker til behandling i faggruppen

Det er kommet forespørsel om risikovurderinger fra Mattilsynet i forbindelse med
utarbeidelse av ny dyrevernlov. Mattilsynet har bedt om tilbakemelding på hvilke av
spørsmålene som anses å være innenfor VKMs ansvarsområde. Mattilsynet ønsker vurdering
av dyrevernlovens virkeområde, storskalaavlivning av fjørfe og oppdrettsfisk utenfor slakteri,
og risikovurdering knyttet til fare for stress og smerte i forbindelse med fiske basert på fang
og slipp. Faggruppen anser at alle spørsmålene ligger innenfor VKMs ansvarsområde, men
når det gjelder vurdering av metoder for masseslakt ble det besluttet å holde hovedfokus på
fisk ettersom gruppen anser at Norge har særlige forutsetninger for å uttale seg om fisk.

Det ble orientert om at man på møte i Advisory Forum i EFSA 7. juni skal diskutere Animal
Welfare Policy. Dokument fra EFSA, som er under utarbeidelse, var sendt medlemmene i
forkant av faggruppemøtet, men ettersom dokumentet ikke er kommet veldig langt i
prosessen, og foreløpig er av meget generell karakter, var det ingen av medlemmene som
hadde innspill til dokumentet. Faggruppen anser det som svært positivt at det arbeides med et
policy-dokument i EFSA, og anser at prinsippet om å være pro-aktiv er viktig.

6/04/B

Nye satsningsområder

Faggruppemedlemmene ble anmodet om å skaffe oversikt over kompetanse og pågående
forskningsaktivitet på sine fagområde i Norge, samt å peke på behov for kunnskap og
forskning. I denne sammenheng ble faggruppen også anmodet om å sette opp en liste over
relevante (overordnede) problemstillinger på sitt område for senere diskusjon i
hovedkomiteen. Temaet vil bli nærmere diskutert på neste faggruppemøte.

6/04/C

Økonomi – forslag til utredningsprosjekter

Faggruppemedlemmene ble anmodet om å komme med innspill til eventuelle
utredningsprosjekter innenfor faggruppens ansvarsområde i 2004. Temaet vil bli nærmere
diskutert på neste faggruppemøtet.

7/04

Beredskap

Sekretariatet og Vitenskapskomiteen må være tilgjengelige, også i ferier.
Faggruppemedlemmene leverte oversikt over planlagt sommerferie i 2004, og hvordan
medlemmene og sekretariatet kan kommunisere i ferien i tilfelle det oppstår hastesaker.

8/04

Rutiner

Sekretariatet orienterte kort om godtgjørelser i forbindelse med arbeidet i VKM. Det ble stilt
spørsmål til om medlemmene får godtgjørelse for reisetid og tapt arbeidstid.

9/04

Eventuelt

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden.

10/04 Nye møtedatoer
Det neste møtet i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) vil være:
• Onsdag 8. september, kl 10.00 – 14.00
• Fastsettelse av dato for 2-dagers møte i oktober gjøres per e-post.

