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Agenda 
For møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 11.01.2017, kl. 10.00-16.00 
Sted: VKMs møterom (Pilestredet Park 7A, 4 etg) 
Møteleder: Brit Hjeltnes 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
1 Velkommen, fravær, habilitet og 

godtgjøring 
Brit (10.00 – 10.05)  

2 Godkjenning av møteinnkallelse, 
dagsorden og protokoll 

Brit (10.00 – 10.05)   

3 Saker som skal behandles på 
møtet 

Status for pågående 
risikovurderinger i faggruppen: 

Trekkhunder – gjennomgang av 
dokument (Knut, 10.05 – 12.00)  

15/803 

 

 

 
  Lunsj (12.00 – 12.45)  
4 Saker som skal behandles på 

møtet forts. 
Trekkhunder – forts. gjennomgang 
av dokument (12.45 – 14.20) 

10 min pause 

 

5 Nye bestillinger     Diskusjon av nye bestillinger fra 
Mattilsynet og Miljødirektoratet 
(14.30 -15.15): 

Rensefisk og villsvin. Sekretariatet 
og faggruppen drøfter også om 
underlaget til bestillingsutkast vedr 
bruk av elektrisitet på dyr    

 

6 Saker fra andre faggrupper -  

7 Status for øvrige saker i 
faggruppen 

-  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
8 Saker som har vært behandlet i 

faggruppen siden forrige møte 
To risikovurderinger fra FG8 
godkjent: Australsk rødklokreps 
(publisert 30.11.2016) og 
Merking/sporing av fisk (publisert 
(15.12.2016) 

 

9 Nytt fra sekretariatet -   
10 Saker til Hovedkomiteen -  
11 Kort orientering fra møte i 

Hovedkomiteen 
Oppsummering av saker fra møtet 
den 5. desember   

 

12 Orientering fra prosjektgrupper 
eller lignende 

-  

13 Møter o.a. av felles interesse - Presentering av Australsk 
rødklokreps og/eller merking av fisk 
på aktuelle konferanser 

 

14 Eventuelt -  
15 Nye dato for neste faggruppemøte 31. januar (via skype/telefon), 9 

eller 16 mars, 7 eller 14 juni 
 

 

Nye publikasjoner fra EFSA siden forrige møte i faggruppen: 

The European Union summary report on data of the surveillance of ruminants for the 
presence of transmissible spongiform encephalopathies (TSEs) in 2015. EFSA Journal 
2016;14(12):4643, 62 pp. doi:10.2903/j.efsa.2016.4643 

Publisert 01.12.2016 

Urgent request on avian influenza. EFSA Journal 2017;15(1):4687, 32 pp. 
doi:10.2903/j.efsa.2016.4687 

Publisert 20.12.2016 
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