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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 25.01.2016, kl. 10.00 – 15:00 

Sted: VKM 

Møteleder: Espen Rimstad 

Deltakere 

Fra Faggruppe 8 (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd):  

Espen Rimstad (vara for faggruppeleder), Øivind Bergh, Knut Egil Bøe, Carlos das Neves, Jacques 

Godfroid, Kristian Hoel, Cecilie Mejdell 

Forfall: Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Edgar Brun, Roar Gudding, Stein Mortensen 

Fra Mattilsynet: 

Maria Været Veggeland, Jonathan Serrano Vaz (kl. 10.00-10.30) 

Fra sekretariatet til VKM:  

Angelika Agdestein 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Vara for faggruppeleder ønsket velkommen. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om 

habilitet og ingen erklærte seg inhabile vedrørende saken 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 

Vara for faggruppeleder orienterte kort om saker fra siste møte i Hovedkomiteen, 04. 

desember 2015. 22. september 2015. Protokoll fra møtet vil bli å finne på VKMs hjemmeside. 

Saker som ble behandlet på møtet var blant annet VKMs rapport om kunnskapsbehov som 

avdekkes i VKM-arbeidet, samt prosjektet om hvordan usikkerhet skal kommuniseres til alle 

brukere av VKMs vurderinger. 
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4. Saker som ble behandlet på møtet 

15/803 Risk assessment on welfare in turkeys 

Faglig leder av prosjektgruppen, Kristian Hoel, gjennomgikk rapportutkastet. Faggruppen 

diskuterte og kom med konstruktive innspill. Mattilsynets representant var en positiv 

diskusjonspartner mht. å belyse enkelte aspekter ytterligere.  

Vedtak: Endelig godkjenning i faggruppen gjøres per e-post i løpet av uke 5. Dato for 

overlevering (8. februar) og publisering (15. februar) overholdes.  

5. Status for øvrige saker i faggruppen 

15/804 Risiko for negative dyrevelferdsmessige konsekvenser av merke- 

og sporingsmetoder for oppdrettsfisk og kultiveringsfisk 

Oppstartsmøte 19. februar. Prosjektgruppen er etablert og består av Stein Mortensen (faglig 

leder), Edgar Brun og Cecilie Mejdell fra FG8, samt de eksterne ekspertene Ingebrigt Uglem 

(ansatt ved Norsk institutt for naturforskning (NINA)) og Tore Kristiansen (ansatt ved 

Havforskningsinstituttet). 

15/805 Risiko for dårlig dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling 

av hund og ved bruk av hund i langdistanse sledehundløp 

Oppstartsmøte 29. februar. Prosjektgruppen er etablert og består av Knut Egil Bøe (faglig 

leder) og Cecilie Mejdell fra FG8, samt de eksterne ekspertene Judith B. Vas (tilknyttet 

NMBU) og Ellen Skancke (ansatt ved NMBU). Prosjektgruppen vurderer en fagekskursjon til 

Femundløpet på Røros i begynnelsen av februar. 

6. Status fra andre faggrupper 

Ingen saker under dette punktet 

7. Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige 

møte 

Ingen saker har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte. 
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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 

Se sak 5. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Koordinator orienterte kort om omorganiseringen under FHI, VKMs nye intranett, samt om 

aktuelle endringer i sekretariatsstaben. 

11. Nye bestillinger 

Vurdering av miljø- og smitterisiko ved oppdrett av australsk red claw 

kreps 

Jonathan Serrano Vaz fra Mattilsynet presenterte utkastet til kommende bestilling fra 

Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

Saken vil tas opp på nytt ved neste møte i faggruppen, 14. mars. I mellomtiden påbegynnes 

en dialog mellom sekretariatet/faggruppeleder og oppdragsgiver vedrørende kapasitet og 

tidsrammer. 

12. Saker til Hovedkomiteen 

Ingen saker under dette punktet 

13. Møter o.a. av felles interesse 

Den 7. mars 2016 arrangeres en konferanse med tentativ tittel «Trygg mat for alle», som 

arrangeres i regi av Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med 

VKM og Mattilsynet som samarbeidspartnere.  

14. Eventuelt 

Ingen saker under dette punktet 
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15. Nye datoer 

Datoer for kommende faggruppemøter er 14. mars, 19. september og 2. november. 

Hovedtema for møtet 14. mars vil være kommende bestillinger, og møtet etterfølges av 

faggruppens årlige «julemiddag».  


