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Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 04.11.2011 
Møtetid: kl 10.00-15.30 
Sted: VKMs sekretariat, Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen på FHI, møterommet i 2. etasje 
Møteleder: Olav Østerås 
 
Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 

 Kl: 10.00. 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 31.08.11 (OØ) 
 

11/801-03 
 
11/802-02 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Referat fra møtet i Hovedkomiteen den 20. september 2011 
(OØ/ISN) 
 

11/002-3 

4 Saker som skal 
behandles på møtet 

Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet 
til myndighetenes ansvar for bekjempelse av 
dyresykdommer hos landdyr (OØ/ISN) 
 
Resirkulering av vann i klekkerier (BH/UE/ISN) 
 

10/804-rev4 
 
 
 
09/808-rev4 
 

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

 
 
 
 
 
Risk Assessment concerning the welfare of certain free 
ranging mammals and birds subjected to marking 
(KH/ISN) 
 

 
 
 
 
 
11/804 

6 Oppfølging av saker 
fra forrige møte i 
faggruppen 

Egeninitiering av saker for FG8 - innspill fra 
faggruppemedlemmer-diskusjon med Mattilsynet 
 
Hva kan aktuelle forskningsbehov være (forhold som ikke 
er berørt i tidligere risikovurderinger men som vi ser 
kommer)? 
 

11/803 
 
 
 
 
 

7 Orientering fra ad hoc 
grupper/ 
undergrupper e.l.  

Oppdrettsfisk som fôr til oppdrettsfisk (ER) 
 
Helhetsvurdering av økologisk produksjon og økologisk 
produsert mat (ISN) 

10/604 
 
11/007 

8 Saker til 
hovedkomiteen 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
9 Møter o. a av felles 

interesse 
  

10 
 

Nytt fra sekretariatet Implementering av rutiner for prosjektdirektiver, budsjett, 
milepælsplan og prosjektansvarskart for prosjektgrupper 
(ISN) 
Rutiner for bruk av sosiale medier (ved 
kommunikasjonsrådgiver i VKM Astrid Bjerkås) 
Hvordan kommunisere risikovurderingen om 
resirkuleringssystemer i klekkerier og risikovurderingen 
knyttet til myndighetenes ansvar for bekjempelse av 
dyresykdommer hos landdyr (Astrid Bjerkås) 
 

 

11 Øvrig fra Mattilsynet Høringer sendt til VKMs Faggruppe 8: 
Melding om høring - Forslag om å gjøre CAE om til B-sjukdom 
Frist for innspill 30 November 2011 
 

 

12 Nytt fra EFSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Public Consultation on “Scientific Opinion on the use of animal-
based measures to assess the welfare of dairy cows” 
http://www.efsa.europa.eu/en/consultations/call/111004.htm. 
 
Deadline 11 November 2011 
 
Scientific Opinion on Epizootic Ulcerative Syndrome 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2387.pdf 
 
Published 6 October 2011 
 

 

13 Nye møtedatoer    

14 Eventuelt   

 Kl: 15.30.   

 
 
 


