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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 14.03.2016, kl. 10.00 – 15:00 

Sted: Gjestehuset Lovisenberg 

Møteleder: Brit Hjeltnes 

Deltakere 

Fra Faggruppe 8 (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd):  

Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Knut Egil Bøe, Jacques Godfroid, Roar Gudding, 

Kristian Hoel, Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Carlos das Neves, Espen Rimstad 

Forfall: Edgar Brun 

Fra Mattilsynet: 

Kristin Ruud Alvseike, Heidi Bugge, Jonathan Serrano Vaz 

Fra sekretariatet til VKM:  

Angelika Agdestein (koordinator for faggruppen), Maria Gulbrandsen Asmyhr, Merethe Aasmo Finne 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder for faggruppen ønsket velkommen. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet 

og ingen erklærte seg inhabile vedrørende saker som skulle behandles på møtet. Fremmøte 

ble registrert på godtgjøringsskjema. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.  

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Det har ikke vært møte i Hovedkomiteen siden forrige møte i faggruppen. Leder for 

faggruppen orienterte kort om rapport om kunnskapsbehov, som skal utarbeides og 

behandles i Hovedkomiteen. 
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Vedtak: Brit Hjeltnes gir innspill til relevante kapitler i rapporten om kunnskapsbehov og 

konfererer ved behov med faggruppen.  

4. Saker som ble behandlet på møtet 

Presentasjon av nye mulige bestillinger 

Kristin Ruud Alvseike fra Mattilsynet presenterte skisser for tre mulige kommende 

bestillinger: 

Forvaltningsplan for villsvin og konsekvenser for norsk dyrehelse 

Skissen ble diskutert i faggruppen. Problemstillingene som presenteres i den skisserte 

bestillingen er av tverrfaglig karakter, og det kan være aktuelt med samarbeid med VKMs 

nye faggrupper for å løse oppdraget. 

Vedtak: Førsteprioritet av de tre sakene. Faggruppen stiller seg positiv til oppdraget. 

Oppstart i september/oktober 2016 ble foreslått. Endelig tidspunkt for oppstart og rammer 

for videre framdrift, vil bli diskutert med Mattilsynet innen utgangen av mai. Forslag til 

arbeidsgruppe: Jacques Godfroid (faglig leder), Carlos das Neves, Espen Rimstad og et 

medlem fra FG10.  

Smittsom sykdom hos dyr – nye trusler som følge av klimaendringer 

Mattilsynet vurderer fortsatt hvorvidt det skal lages en bestilling av denne saken, som har 

andreprioritet av de tre sakene. I utgangspunktet vil en eventuell bestilling være relatert til 

landdyr, men det vil muligens kunne bli aktuelt med en liknende bestilling med tanke på 

fiskesykdommer i kjølvannet av denne. Skissen ble diskutert i faggruppen. 

Vedtak: Faggruppen stiller seg positiv til oppdraget. Ingen tidsrammer ble diskutert. 

Hva er den norske dyrehelsen verdt?  

Mattilsynet vurderer fortsatt hvorvidt det skal lages en bestilling av denne saken. 

Vedtak: Faggruppen stiller seg positiv til oppdraget, men anser det som et så stort og 

sammensatt oppdrag, at kun deler av besvarelsen vil falle innunder gruppens 

kompetanseområde. Saken vil sannsynligvis være relevant for Hovedkomiteen. Faggruppen 

anbefaler en diskusjon med Hovedkomiteen og bidrar gjerne innenfor sitt 

kompetanseområde. Ingen tidsrammer ble diskutert. 
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Nytt bestillingsutkast 16/803 Vurdering av miljø- og smitterisiko ved 

oppdrett av australsk red claw kreps 

Jonathan Vaz fra Mattilsynet orienterte om bestillingen. 

Vedtak: Bestillingen behandles på oppstartsmøtet 29. mars, og faggruppen vil bli gjort kjent 

med oppdatert versjon og få anledning til å kommentere denne per e-post før formell 

godkjenning i sekretariatet. 

Oppdaterte bestillingsutkast 

Det ble åpnet for en siste runde med eventuelle innspill til bestillingene til 15/804 og 15/805 

(se pkt. 5 for saksnavn). 

Vedtak: Faggruppen har ingen merknader til bestillingen til 15/805 (trekkhund), og denne 

går nå videre til formell godkjenning i sekretariatet. Oppdatert bestilling til 15/804 (merking 

av fisk) sendes ut på e-post for en siste runde med eventuelle innspill fra faggruppen før 

formell godkjenning i sekretariatet.  

5. Status for øvrige saker i faggruppen 

15/804 Risiko for negative dyrevelferdsmessige konsekvenser av merke- 

og sporingsmetoder for oppdrettsfisk og kultiveringsfisk 

Prosjektet hadde oppstartsmøte 19. februar. Faglig leder av prosjektgruppa, Stein 

Mortensen, gjorde rede for gruppesammensetning og framdrift. 

15/805 Risiko for dårlig dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling 

av hund og ved bruk av hund i langdistanse sledehundløp 

Prosjektet hadde oppstartsmøte 29. februar. Faglig leder av prosjektgruppa, Knut Egil Bøe, 

gjorde rede for gruppesammensetning og framdrift. 

16/803 Vurdering av miljø- og smitterisiko ved oppdrett av australsk red 

claw kreps 

Prosjektet har oppstartsmøte 29. mars. Faglig leder av prosjektgruppa, Øivind Bergh, gjorde 

rede for gruppesammensetning og plan for framdrift. 
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6. Status fra andre faggrupper 

Faggruppen for hygiene og smittestoffer ber Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd om å 

stille med en refereegruppe på 2-3 personer i forbindelse med risikovurderingen «Andre 

stoffer – mikroorganismer som tilsetningsstoffer i mat». 

Vedtak: Faggruppen stiller med to kandidater: Øivind Bergh og Roar Gudding 

7. Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige 

møte 

15/803 Risikovurdering av velferd hos kalkun 

Faglig leder av arbeidet, Kristian Hoel, gjorde rede for hovedbudskap og 

risikokommunikasjonen i forbindelse med publiseringen. 

8. Oppfølging av andre saker fra forrige møte i faggruppen 

Ingen oppfølging av andre saker fra forrige møte i faggruppen var nødvendig. 

9. Orientering fra prosjektgrupper eller liknende 

Ingen saker under dette punktet på agendaen. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Koordinator orienterte kort om endringer i sekretariatsstaben og om flytting av sekretariatet 

til Pilestredet Park.   

11. Nye bestillinger 

Se pkt. 4. 

12. Saker til Hovedkomiteen 

Ingen saker under dette punktet, men se pkt. 4 for «Hva er den norske dyrehelsen verdt», 

som kan være en mulig sak for Hovedkomiteen. 
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13. Møter o.a. av felles interesse 

Den 7. april 2016 arrangeres konferansen «Trygg mat for alle», som arrangeres i regi av 

Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med VKM og Mattilsynet 

som samarbeidspartnere.  

14. Eventuelt 

Faggruppen vurderer å be om innspill fra medlemmer av andre faggrupper/eksterne 

eksperter på tidligere publiserte rapporter med tanke på muligheter for kvantifisering av 

risikovurdering. 

Vedtak: Koordinator avklarer ressursbruk med sekretariatet. 

15. Nye datoer 

Datoer for kommende faggruppemøter er 19. september, 2. november og 11. januar. 


