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Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 11.03.2014 
Møtetid: kl 10.30-15.30 
Sted: VKMs sekretariat, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen på FHI, møterommet i 2. etasje 
Møteleder: Olav Østerås 
 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
 Start kl: 10.30. Møtestart  

1 Velkommen, 
registrering av 
eventuelle fravær, 
habilitet og 
godtgjøring. 

(OØ/ISN) 
 

 
 

2 Godkjenning av 
møteinnkallelse og 
dagsorden. 
Gjennomgang av 
protokoll. 

Agenda og møteinnkalling (OØ) 
 
Protokoll fra møte i FG8 25.11.13 (OØ) 
 

14/801-01 
 
13/802-02 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Hovedkomitémøtet 10.03.14 (OØ/ISN) 14/001-2 

4 Saker som skal 
behandles på møtet 

Helhetsvurdering av økologisk produksjon og 
økologisk produsert mat (KB/ISN) 

Sendes ut 
torsdag 
etter-
middag 6. 
mars 
 

5 Saker som har vært 
behandlet i 
faggruppen siden 
forrige møte 
 
 
Status for øvrige 
saker i faggruppen 

 
 
 
 
 
 
Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyre-
velferd ved merdbasert oppdrett i ferskvann og 
landbasert oppdrett med avrenning til ferskvann 
(UE/ISN) 
 
Vurdering av listeføring av amøbeindusert 
gjellesykdom (AGD) (BH/ISN) 
 

 
 
 
 
 
 
13/804-1 
 
 
 
 
13/805-1 
 

6 Oppfølging av saker 
fra forrige møte i 
faggruppen 

  
 

7 Orientering fra 

prosjektgrupper/ 
undergrupper e.l.  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
8 Saker til 

hovedkomiteen 
  

9 Møter o. a av felles 
interesse 

  

10 
 

Nytt fra sekretariatet VKM 10-årsjubileum juni 2014 (ISN)  

11 Øvrig fra Mattilsynet   
12 Nytt fra EFSA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Animal welfare in slaughterhouses 

EFSA has published three scientific opinions on the welfare of 

pigs, sheep and goats, chicken and turkeys during the slaughter 

process. 

http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/131220.htm?utm_sourc

e=alerts&utm_medium=email&utm_content=all&utm_campaig

n=aih 

Published 20. December 2013 

Guidance on the assessment criteria for studies evaluating the 

effectiveness of stunning interventions regarding animal 

protection at the time of killing  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3486.htm?utm_so

urce=alerts&utm_medium=email&utm_content=ahaw&utm_ca

mpaign=aih 

Published 12. December 2013 

Scientific Opinion on field trials for bovine tuberculosis 

vaccination  

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3475.htm?utm_so

urce=alerts&utm_medium=email&utm_content=ahaw&utm_ca

mpaign=aih 

Published 11. December 2013 

Scientific Opinion on monitoring procedures at slaughterhouses 

for bovines 

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3460.htm 

Published 3. December 2013 

 

 

13 Nye møtedatoer    

14 Eventuelt   

 Avslutning kl: 15.30.   
 


