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Referat 

For oppstartsmøte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 20.09.2022, kl. 09.00 – 15.00 

Sted: Holmen Fjordhotell 

Møteleder: Bjørnar Ytrehus/Dean Basic 

Deltakere  

Fra faggruppen: Bjørnar Ytrehus, Angelika Agdestein, Johan Johansen, Tor Atle Mo, Ingrid Olesen, 

Sokratis Ptochos, Amin Sayyari 

Fra Mattilsynet: Anne Marie Jahr (via Teams på pkt 1, Inger Fyllingen (på pkt 6) 

Fra sekretariatet: Dean Basic, Hilde Mellegård (på pkt 6) 

Forfall: Erik Georg Bø-Granquist 

1. Velkommen, godkjenning av dagsorden og habilitet  

Prosjektleder Dean Basic ønsket alle velkommen. Møtet ble godkjent med noen endringer i 

rekkefølge av saker på agenda. Sakene 8, 9 og 10 utgikk på grunn av tidsmangel. Ingen av 

medlemmene erklærte seg som inhabile angående sakene på agenda. 

Møtet startet med at alle deltakere presenterte seg og fortalte om sin faglige bakgrunn. 

2. Praktisk og administrativ informasjon 

Dean Basic informerte om formalia rundt godtgjøring og hvordan VKM arbeider i 

Teams/Sharepoint. Praktiske spørsmål om risikovurderingsmetodikk ble tatt opp, 

medlemmene vil få ytterligere opplæring i risikovurdering ved anledning. 

3. Bestilling og oppdrag fra A til Å 

Arbeidsprosessen i et VKM prosjekt, fra konseptfase til publisering og avslutning, ble 

gjennomgått. Faggruppen ble også informert om VKMs retningslinjer for forfatterskap i 

prosjektene, som inkluderer både arbeidsgruppen og godkjenningsgruppen. 
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4. Eksempel på gjennomført risikovurdering fra prosjektleders 

perspektiv 

Dean Basic orienterte om arbeidsprosessen for rapporten “Risk assessment of fish health 

associated with the use of cleaner fish in aquaculture”, fra bestillingsdialog med 

oppdragsgiver frem til publisering.  

5. Eksempel på gjennomført risikovurdering fra faglig leders 

perspektiv 

Faggruppeleder Bjørnar Ytrehus orienterte om arbeidsprosessen i rapportserien om 

skrantesyke, som først dykket opp hos VKM sin bord i 2016 

6. Nytt oppdrag fra Mattilsynet: Triploid laks – konsekvenser for 

fiskehelse og velferd 

Denne saken var behandlet i faggruppen i siste møtet (20. juni) i den forrige komiteen. 

Saksansvarlig Inger Fyllingen (Mattilsynet) orienterte om bakgrunnen for oppdraget og ba 

den nye faggruppen om innspill på revidert utkast til bestilling. Dette oppdraget er todelt, 

den første skal fokusere på dyrevelferds- og helsekonsekvenser hos triploid laks i 

oppdrettssammenheng. Den andre delen, som blir en felles bestilling fra Mattilsynet og 

Miljødirektoratet, skal se på miljøkonsekvenser samt andre steriliseringsmetoder enn triploidi. 

Faggruppen diskuterte behovet av at forenkle problemstillingen samt muligheten for å få tak 

på data for å kunne besvare spørsmålene tilfredsstillende.  

Vedtak: Mattilsynet og VKM jobber videre sammen fortløpende for å ferdigstille bestillingen 

gjennom å presisere spørsmålene i oppdragsteksten, med innspill fra faggruppeleder og 

enkelte medlemmer i faggruppen. 

7. Orientering om pågående prosjekter 

Dean Basic og Bjørnar Ytrehus orientere kort om status i to pågående prosjekter. Den ene er 

om vårjakt på ender i Kautokeino, bestilt av Miljødirektoratet og risikoen for biologisk 

mangfold samt dyrevelferd hos disse ville arter. Det andre prosjektet, som er en felles 

bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet, ser på risikoen for biologisk mangfold, 
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dyrevelferd og dyrehelse ved innførsel og utsetting av fasan og rapphøns for trening av 

jakthund. Begge prosjektene er forankret i faggruppen for biologisk mangfold, med 

supplering fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd  

8. Orientering om BIOHAW 

Utgikk. 

9. Eventuelt 

Utgikk. 

10. Nye møtedatoer 

Bestemmes på et senere tidspunkt 


