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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 02.06.2017, kl. 10.00 – 14.00 

Sted: VKM Pilestredet Park 7A 

Møteleder: Brit Hjeltnes  

Deltakere 

Fra faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd: Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh , Knut 

Egil Bøe, Roar Gudding, Cecilie Mejdell,  Carlos das Neves, Espen Rimstad, Jacques Godfroid, Kristian 

Hoel 

Forfall: Stein Mortensen 

Fra Mattilsynet: Maria Veggeland 

Fra sekretariatet til VKM: Dean Basic (ref.) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder Brit Hjeltnes ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte 

seg inhabile vedrørende de saker som skulle behandles på møtet 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Innkalling og dagorden for møtet ble godkjent. Rekkefølge på sakene ble endret noe. 

3. Saker som ble behandlet på møtet 

Rensefisk: Espen orienterte kort om status. Arbeidet med risikovurderingen er i gang. 

Medlemmene i faggruppen stilte spørsmål og kom med kommentarer. Prosjektgruppen 

hadde oppstartsmøte den 17. februar og et oppfølgingsmøte 5. mai. Prosjektgruppen har et 

ønske om å invitere høringseksperter fra oppdrettsnæringen for å redegjøre driftsformer av 

rensefisk. Neste prosjektgruppemøte er satt til 24. august. 
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Stokkand: Kristian, som er medlem i prosjektgruppen, orienterte om status i arbeidet. 

Avsnittene i risikovurderingen som berører dyrehelse og dyrevelferd var på høring i 

faggruppen i april. Det var behov for en ekstra høring blant enkelte medlemmer fra 

faggruppen i slutten av mai. Knut og Cecilie kom med innspill i avsnittene om 

dyrehelse/velferd. VKMs faggruppe for fremmede organismer og handel med truede arter 

(CITES) skal evaluere og godkjenne rapporten i begynnelsen av juni. 

4. Diskusjon av nye bestillinger/utkast til bestilling 

Bruk av strøm på dyr: Etter at bestillingsutkastet ble revidert tidligere under våren har det 

oppstått noen uklarheter kommunikasjonsmessig under oppfølgingen i bestillingsdialogen. 

Mattilsynet har tidligere uttrykt en ønske om å få rapporten levert til sommeren 2017, særlig 

etter det ble bestemt at det var mer hensiktsmessig å lage en oversiktsrapport i stedet for 

risikovurdering.  

I tillegg varslet Mattilsynet VKM den 18. mai om en hastesak der bruk av strømhalsband på 

hund skal opp i høyesteretten 22. juni. Maria Veggeland informerte om saken der Mattilsynet 

har en rolle som sakkyndig vitne. VKM hadde dessverre ikke tid og kapasitet å levere 

oppdraget på så kort tid.  

Faggruppen hadde noen kommentarer på det reviderte bestillingsutkastet vedrørende å 

avgrense problemstillinger som skal belyses. Blant annet om oppdraget skal omfatte 

eventuelle negative effekter av andre typer utstyr, f. eks. kutrene. Mattilsynet ser gjerne at 

VKM undersøker bruk av andre metoder enn strøm, men understreker at bruk av strøm er av 

størst interesse for Mattilsynet. Det kan bli aktuelt å ta inn en ekstern ekspert til 

prosjektgruppen hvis det blir behov for det.  

Mattilsynet skal sende en endelig bestilling snarest mulig, slik at oppdraget kan godkjennes 

formelt i VKM og prosjektet startes opp. Den 1. desember ble foreslått som publiseringsdato, 

helst så tidlig som mulig. 

Rogn/melke: Dean informerte kort om status. Mattilsynet og VKM ved sekretariatet 

diskuterte denne saken nærmere i et møte 19. mai. Mattilsynet har ytret ønske om at VKM 

involverer Chilenske eksperter i arbeidet. Bakgrunnen for ønsket er at Mattilsynet og Chiles 

nasjonale fiskeri- og akvakulturdirektorat, Sernapesca, som del av en samarbeidsavtale 

(MoU) fra 2015, har laget en handlingsplan for problemstillinger de to landene kan 

samarbeide om, blant annet å utrede bruken av frossen melke. Det er for tidlig i prosessen 

til at VKM vil ta stilling til sammensetning av en prosjektgruppe for å løse det varslede 

oppdraget. Sekretariatet i VKM setter sammen prosjektgruppen på bakgrunn av relevant 

faglig kompetanse som faggruppen og sekretariatet ser er nødvendig for å løse oppdraget. 
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VKM har egne rutiner for å sette sammen en prosjektgruppe som ivaretar VKMs 

uavhengighet og åpenhet. For tiden har saken lav prioritet hos Mattilsynet, men de skal etter 

hvert sende et utkast til bestilling. Faggruppen hadde forslag til en mulig kandidat til en 

prosjektgruppe når den tid kommer. 

Villsvin: Det kom et nytt utkast på fellesbestillingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet 2. 

mai, med innspill fra Veterinærinstituttet. Denne saken har nå fått første prioritet. Oppdraget 

kommer til å bli et tverrfaglig prosjekt og vil inkludere faggruppen for hygiene og 

smittestoffer, faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd samt faggruppen for fremmede arter 

og handel med truede arter (CITES). Saken befinner seg foreløpig i innledende fase og det 

er ikke besluttet hvordan arbeidet og godkjenningen av rapporten skal organiseres. Når det 

gjelder punkter i bestillingsutkastet som direkte berør dyrehelse uttrykte faggruppen en sterk 

ønske om å tildeles en aktiv rolle i oppdraget.  

5. - 

6. Saker fra andre faggrupper 

Roar orienterte kort om fase to i VKMs risikovurdering av skrantesyke (Chronic Wasting 

Disease) hos hjortedyr, som fokuserte på iverksetting av tiltak. Han var medforfatter på den 

første rapporten (fase 1) med skrantesyke og ble bedt om å være referanseperson i fase 2-

rapporten som ble publisert 29. mars.  

7. Status for øvrige saker i faggruppen 

Dean, Jacques og Roar deltok på kurset «Better Training for Safer Food – Risk assessment in 

Animal Health», arrangert av EU-Kommisjonen, den 3. – 7. april i Roma. Tilsvarende kurs på 

Animal Welfare ble avholdt 22. – 26. mai i Wien, der Dean, Knut og Kristian deltok. 

Dean orienterte kort om saker som ble tatt opp på EFSAs Scientific network for risk 

assessment in Animal Health and Welfare (AHAW) 11.-12. mai. EFSA publiserte nylig 

rapporten «Animal consciousness», som ble diskutert på dette nettverksmøtet. 

Representantene for hver medlemsland ble i forkant av møtet bedt om å løfte frem aktuelle 

temaer knyttet til dyrevelferd, der man ser behov for risikovurderinger eller rådgivning fra 

EFSA. Dean oppsummerte de temaer som fikk høyeste prioritet på nettverksmøtet for 

faggruppen.    
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8. Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige 

møte 

Faggruppen har ferdigstilt en risikovurdering siden forrige møte: 

- Dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og ved bruk av hund i 

langdistanse sledehundløp. Publisert 23.03.2017 

9. Nytt fra sekretariatet 

Dean orienterte kort om VKMs nye arbeidsrutiner, som ble opprettet tidligere under våren. 

Dette innebærer blant annet at tre faste samarbeidsgrupper i sekretariatet fra nå vil holde i 

bestillingsdialogen med oppdragsgiver og i planleggingen av tilhørende prosjekter.  

10. Saker til hovedkomiteen 

Brit informerte kort om førstkommende møte i hovedkomiteen, som i stor grad vil fokusere 

på den pågående risikovurderingen av radioaktivitet i mat. Møtet er satt til 8. juni. 

11. Kort orientering fra møte i Hovedkomiteen 

Ingen saker ble tatt opp. 

12. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen saker ble tatt opp. 

13. Møter o.a. av felles interesse 

Fiskeriminister Per Sandberg besøkte VKM sammen med en delegasjon fra Nærings- og 

fiskeridepartementet (NFD) den 4. mai. Flere saker som denne faggruppen står bak ble 

presentert for statsråden. Brit deltok på dette møte og presenterte vurderingen av 

merking/sporing av oppdrettslaks. Maria Gulbrandsen Asmyhr i sekretariatet presenterte 

risikovurderingen av Australsk rødklokreps. 

Knut har blitt invitert av Norges Hundekjørerforbund til å holde et foredrag om VKMs arbeid 

vedrørende risikovurderingen av velferd hos sledehunder. Han har takket ja, og møtet skal 

være på Gardermoen 10. juni. 
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14. Eventuelt 

Ingen saker ble tatt opp. 

15. Nytt dato for neste møte 

Sluttet av august ble foreslått. 

 

 

 

 


