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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd 

Dato: 14.09.2015, kl. 10.00 – 16:00 

Sted: VKM 

Møteleder: Brit Hjeltnes  

Deltakere 

Fra FG8:  

Brit Hjeltnes (leder av faggruppen), Øivind Bergh, Edgar Brun, Knut Egil Bøe, Carlos das Neves, 

Jacques Godfroid, Roar Gudding, Kristian Hoel, Cecilie Mejdell, Stein Mortensen, Espen Rimstad  

Forfall:  

- 

Fra Mattilsynet: 

Jonathan Serrano Vaz og Maria Været Veggeland  

Fra sekretariatet til VKM:  

Angelika Agdestein 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder for faggruppen, Brit Hjeltnes, ønsket velkommen. Intet fravær og ingen merknader til 

habilitet. Godtgjøring registrert på timeskjema. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent, men noen saker ble vedtatt å diskutere på 

e-post i etterkant for å sikre nok tid til ferdigbehandling av sak 14/804. Disse sakene var: 

Sak 5 og 6 – Status for øvrige saker i gruppen og fra andre grupper: Kalkunvelferd, 

koksidiostatikasaken i Faggruppen for fór, antibiotikaresistens i matkjeden og i kjæledyr i 

Faggruppen for hygiene og smittestoffer. 

Sak 9 – Orientering fra prosjektgrupper eller liknende: Læringspunkter fra BTSF-kurs, som 

noen av faggruppemedlemmene har deltatt på. 
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(Koordinator oppdager feil i nummereringen av saker i agendaen og vil rette opp denne på 

VKMs hjemmeside, slik at den samsvarer med protokollen). 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Kort orientering ved Brit Hjeltnes: Kunnskapsbehov vil bli diskutert på neste møte i 

Hovedkomiteen 22. september i forbindelse med at det skal lages en rapport om 

kunnskapsbehov avdekket av VKMs risikovurderinger. Faggruppe 8 har foreslått 

kunnskapshull avdekket av FG8. Prioritering av kunnskapsbehov og rapportens form vil bli 

diskutert på HK-møtet. 

4. Saker som ble behandlet på møtet 

14/804 Vurdering av faktorer som har betydning for listeføring av 

smittsomme sykdommer hos akvatiske dyr, Liste 3 

Espen Rimstad, leder for prosjektgruppen, ledet diskusjonene rundt rapportutkastet. 

Faggruppen har anledning til å komme med videre innspill innen 18. september. Oppdatert 

dokument vil bli sendt til språkkonsulent, og deretter sendes faggruppen for godkjenning per 

e-post. Publisering er 15. oktober, med Espen Rimstad som talsperson. 

5. Status for øvrige saker i faggruppen 

Kristian Hoel orienterer gruppen om status for de to sakene skriftlig i etterkant av møtet. Se 

for øvrig sak 2. 

6. Status fra andre faggrupper 

Roar Gudding, som er FG8s representant i de to sakene i FG1 som omhandler 

antibiotikaresistens, tar initiativ til å lage en samlet uttalelse fra gruppen vedrørende de to 

rapportutkastene, som så sendes FG1. Se for øvrig sak 2. 

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 2. 

10. Nytt fra sekretariatet 

Konstituert direktør ved VKM, Marie Louise Wiborg, presenterte VKMs strategi. 

11. Nye bestillinger 

15/805 Dyrevelferd ved permanent utendørs oppstalling av hund og ved 

bruk av hund i langdistanse sledehundløp 

Maria Været Veggeland fra Mattilsynet presenterte bakgrunn og oppdrag. Knut Erik Bøe vil 

lede gruppen. Cecilie Mejdell blir medlem av prosjektgruppen. Forslag til øvrige 

prosjektgruppemedlemmer (ekstern kompetanse) ble nevnt. Dialogmøte med 

prosjektgruppeleder, Mattilsynet og sekretariatet planlegges i desember, og da vil dato for 

oppstart og ferdigstillelse settes. 

15/804 Risiko for negative dyrevelferdmessige konsekvenser av merke- og 

sporingsmetoder for oppdrettsfisk og kultiveringsfisk 

Jonathan Serrano Vaz fra Mattilsynet presenterte bakgrunn og oppdrag. Stein Mortensen vil 

lede gruppen. Kristian Hoel og Cecilie Mejdell blir medlemmer av prosjektgruppen. Stein 

vurderer aktuelle kandidater for ekstern ekspertise og presenterer et endelig forslag i 

forbindelse med neste møte i faggruppen (20. november). Oppstartsmøte planlegges i 

januar. Veterinærinstituttet og Havforskningsinstituttet lager et kort notat hvor institusjonene 

redegjør for sin aktivitet med å utarbeide metoder for merking og sporing av fisk. Dersom 

det er knyttet patenter eller andre økonomiske interesser til dette arbeidet, er dette av 

spesiell interesse. 

12. Saker til Hovedkomiteen 

Se pkt. 3 
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13. Møter o.a. av felles interesse 

Inger møter av felles interesse ble omtalt. 

14. Eventuelt 

Brit Hjeltnes presenterer poster basert på Faggruppe 8s risikovurdering av AGD i forbindelse 

med Hovedkomiteens deltakelse på EFSAs konferanse i Milano i oktober i år. 

15. Nye datoer 

Neste faggruppemøte er 20. november. Videre datoer avtales via Doodle fra koordinator. 


