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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 25. 
november 2013 klokken 11.00-16.00 i VKMs lokaler i Lovisenberggaten 8, Oslo.  

 
Deltakere: 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:  
Olav Østerås (møteleder), Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Brit Hjeltnes, Kristian Hoel, 
Stein Mortensen, Rolf Erik Olsen og Espen Rimstad 
 
Forfall: 
Ulf Erikson 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd (ref.)  
 
Fra Mattilsynet: 
Torunn Knævelsrud og Jonathan Vaz, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, Hovedkontoret 
(tilstede fra klokken 12.30-13.30 under behandling av sak 4 om oppstart av ny vurdering om 
amøbeindusert gjellesykdom (AGD)). 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

RV: Risikovurdering 

FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd  

FGM: Faggruppemøte 

HK: Hovedkomité 

MT: Mattilsynet 

VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

EFSA: European Food Safety Authority 

 

Forklaring til nummerering av dokumentene: ÅÅ/xNN-d 

ÅÅ er tosifret årstall 
x er nr. på faggruppen saken kommer fra (1-8, eller 0 for hovedkomiteen) 
NN er fortløpende nummerering fra 1-99 
d er nr på dokument i saker hvor det finnes flere enn ett dokument 
Når en sak behandles i flere grupper følger samme saksnummer dokumentet, dvs. saksnummeret 
kommer fra den gruppen der saken først blir behandlet. 

 
Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet 
Leder for faggruppen, Olav Østerås, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for dyrehelse 
og dyrevelferd. Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av 
aktuelle saker på dagsorden. Ulf Erikson hadde meldt forfall til møtet.  
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Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll. 
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. På grunn av praktiske forhold 
rundt Mattilsynets deltagelse under diskusjon av sak 4 om AGD, ble sakene på dagsorden 
stokket om på rekkefølgen. Det ble foretatt en kort gjennomgang av protokollen fra forrige 
faggruppemøte den 24. april 2013. Noen feil i denne ble påpekt og korrigert.  
 
Sak 3: Saker fra møter i Hovedkomitéen  
Det ble avholdt møte i Hovedkomitéen den 19. september 2013. Det ble foretatt en kort 
gjennomgang av protokollen fra dette møtet. Sekretariatet redegjorde i korte trekk for 
hovedsakene. Saken om nytte-risikovurdering av morsmelk ble spesielt omtalt. Det ble også 
saken om oppdatering av nytte-risikovurdering av fisk og fiskeprodukter og saken om 
salterstatteren kaliumklorid. 
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 
Vurdering av amøbeindusert gjellesykdom (AGD) (Saksnummer 13/805). 
Jonathan Vaz fra Mattilsynet redegjorde for bakgrunnen for bestillingen. Det ble diskutert 
hvorvidt det finnes data for å kunne utføre en risikovurdering, og det ble konkludert med at 
faggruppen mener det finnes tilstrekkelig grunnlag. Fremgangsmåte ble diskutert, og det ble 
foreslått eksperter til en prosjektgruppe. Sekretariatet skal kontakte aktuelle eksperter og 
nedsette en arbeidsgruppe før jul. Oppstartsmøte ble foreslått til medio januar. Frist på 
vurderingen er satt til 1. juli 2014. 
 
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte. 
Risk Assessment concerning the Welfare of certain free-ranging wild mammals and birds 
subjected to marking (Saksnummer 11/804): 
Kristian Hoel, leder av prosjektgruppen, presenterte risikovurderingen som ble levert til 
Mattilsynet i juni. Det har vært presseoppslag i norske og svenske medier om saken.  
 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Vurdering av smitterisiko og risiko for dårlig dyrevelferd ved merdbasert oppdrett i ferskvann 
og landbasert oppdrett med avrenning til ferskvann (Saksnummer 13/804): 
Espen Rimstad orienterte om arbeidet i prosjektgruppen. En arbeidsgruppe er nedsatt og et 
oppstartsmøte er avholdt. Det skal avholdes et nytt møte mandag 16. desember i gruppen hvor 
de første innspillene skal diskuteres. Oppdraget skal skrives på engelsk. Frist på oppdraget er 
satt til våren 2014. 
 
Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk produsert mat (Saksnummer 11/007): 
Knut Bøe orienterte om arbeidet i prosjektgruppen. VKM er i gang med en risikovurdering av 
økologisk produksjon og økologisk produsert mat, og en prosjektgruppe er nedsatt fra 
Faggruppe 8 for å se på dyrevelferd ved økologisk produksjon sammenlignet med 
konvensjonell produksjon.  
 
Mattilsynet har funnet det hensiktsmessig å dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i 
bestillingen, i tre hovedgrupper: 
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1. Plantehelse – planteproduksjon 
2. Dyrehelse – dyrevelferd  
3. Human helse – mat 
 

a) Ernæring og fremmedstoffer 
b) Hygiene og smittestoffer 
c) Plantevernmidler 

Alle prosjektgruppene er i gang med arbeidet. Det er avholdt 3 møter så langt i 
prosjektgruppen, og nytt møte er planlagt den 2. desember. Frist på vurderingen er satt på 
nyåret 2014, med målsetting om å ha endelige konklusjoner ferdige og tre rapporter klare før 
overgangen til ny komité i april 2014.  
 
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 7: Orientering fra prosjektgrupper/undergrupper eller lignende 

Det ble orientert om at ”Vurdering av risiko for lidelse ved hold av pelsdyr” som faggruppen 
publiserte i 2008 på nytt har vært i medienes fokus pga at pelsdyrdebatten den siste tiden igjen 
har blusset opp.  

Dyrevernorganisasjoner hevder i debatten at en grunnlagsrapport til risikovurderingen til 
Vitenskapskomiteens risikovurdering bygger på næringsforskning. Dette stemmer ikke. 
Sekretariatet og leder av prosjektgruppen, Bjarne Braastad, har formulert et leserinnlegg i 
debatten som presiserer at rapporten omfatter all relevant vitenskapelig forskning, både norsk 
og utenlandsk. I denne saken opplever vi at budskapet i faggruppens vurdering bevisst ikke er 
benyttet etter hensikten. 
 
Sak 8: Saker til hovedkomiteen 
Ingen forslag til saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. 
 
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse 
Faggruppeleder, faggruppens medlemmer og koordinator for faggruppen informerte om 
aktuelle møter, seminarer og konferanser som har vært arrangert og som skal arrangeres i nær 
fremtid.  
 
Sak 10: Nytt fra sekretariatet  
Koordinator i sekretariatet informerte om søknadsprosessen for ny VKM-komité som skal 
oppnevnes 1. april 2014 for ny fire-års periode. Det ble bemerket noen feil i søkesiden som  
blir rettet opp. Koordinator informerte også om VKMs 10-årsjubileum som skal avholdes til 
våren. 
 
Sak 11: Øvrig fra Mattilsynet 
Ingen saker var satt opp under dette punktet på dagsorden. 
 
Sak 12: Nytt fra EFSA 
Diverse nye risikovurderinger og andre publikasjoner på området dyrehelse og dyrevelferd fra 
EFSA er publisert siden forrige møte. Listen med linker til de aktuelle publikasjonene sto 
oppført på agendaen t.o. 
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Sak 13:Nye møtedatoer 
Neste faggruppemøte er bestemt til tirsdag 11. februar 2014 (10.00-16.00).  
Det påfølgende møtet er bestemt til tirsdag 11. mars 2014 (10.00-16.000). Dette møtet 
avholdes ved behov, avhengig av progresjonen i økologi-vurderingen. 
 
Sak 14: Eventuelt 
Ingen momenter var satt opp under dette punktet på dagsorden.  


