07/801-02

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 15.03.07
Møtetid: kl 10.00-14.00
Sted: VKMs nye lokaler; Geitmyrsveien 75, 1. etasje.
Møteleder: Wenche Farstad

Nr. Sak
Velkommen,
1
registrering av
eventuelle fravær,
habilitet og
godtgjøring.
Godkjenning av
2
møteinnkallelse og
dagsorden
Gjennomgang av
protokoll
Saker fra møte i
3
hovedkomiteen
4

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Agenda og møteinnkalling (WF)

07/801-02

Protokoll fra møte i FG8 15.01.07 (WF)

07/802-01

Hovekomitémøte 6. mars 2007 (WF)
Evaluering FG8: 2004-2007 (WF)

Saker som skal
behandles på møtet

Ny RV fra MT-seksjon for vann, fôr og biprodukter”Utgreiing om sjukdomsrisiko i samband med
fangstbasert akvakultur og fôring med villfanga fisk”
(WF/PAEJE)

07/804

Saker som har vært
behandlet i
faggruppen siden
forrige møte

ILA-infeksiøs lakseanemi (WF)

06/804

Aviær influensa- oppdatert risikovurderingintroduksjon av høypatogent aviært influensavirus til
Norge etter høsttrekk av fugler 2006 samt vårtrekk
2007 (PSV)

05/019

Scrapie - Comments on:
The opinion of the Agence française de sécurité
sanitaire (Afssa) on changes to the control measures
for sheep and goat herds in which a case of classical
or atypical scrapie has been detected - (WF)

07/106

Status for øvrige
saker i faggruppen

1
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Nr. Sak
Oppfølging av saker
5
fra forrige møte i
faggruppen

6

7
8

9

Beskrivelse/ kommentarer

Doknr.

Orientering fra ad
hoc grupper/
undergrupper eller
lignende
Saker til
hovedkomiteen
Møter o. a av felles
interesse

Frisk Fisk Konferansen i Tromsø 23.-25. januar 2007
(TH/ISN)
Funn av tarmsvulster i stamfisk-møte med MT 7. mars
2007 (TH/ISN)
Fagseminar: ”Norsk husdyrhelse i verdenstoppen,
målrettet arbeid gir resultater” i regi av Helsetjeneste
for storfe, geit, sau, svin og fjørfe - 8. mars 2007
(ISN)
Crane seminar:”Cognition and emotions in animals”,
Skara i Sverige 10.-14. april 2007 (BB/ISN)
Nytt fra sekretariatet Møte med MT- seksjon for dyrevelferd og
dyrehelsepersonell 13. mars vedrørende
risikovurderinger på dyrevelferdsiden (WF/ISN)
Status-nyoppnevning av VKM-medlemmer (ISN)

10

Nye møtedatoer

11

Eventuelt

Orientering vedrørende nye saker fra EFSA angående
dyrehelse og dyrevelferd: (WF)

2

