
                11/801-01 
 

 1 

 
 

Agenda for møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 13.04.2011 
Møtetid: kl 10.00-16.00 
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 07.12.10 (OØ) 
 

11/801-01 
 
10/802-04 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Referat fra møtet i Hovedkomiteen den 28. mars 2011 
(OØ). 
Seminar om dyrevelferd for Hovedkomiteen 20. september 
2011 (OØ/KEB/ISN) 
-Forslag til program 

Ingen dok. 

4 Saker som skal 
behandles på møtet 

  
 

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

Vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av visse 
arter eksotiske dyr (OØ/ISN). 
http://vkm.no/dav/9cf60cef66.pdf 
 
Erfaringer fra kommunikasjon om risikovurderingen 
(ASBJ) 
 
Resirkulering av vann i klekkerier (BH/ISN) 
 
Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet 
til myndighetenes ansvar for bekjempelse av 
dyresykdommer hos landdyr (OØ/ISN) 

09/809 
 
 
 
 
 
 
09/808 
 
10/804 

6 Oppfølging av saker 
fra forrige møte i 
faggruppen 

Egeninitiering av saker for FG8 - innspill fra 
faggruppemedlemmer.  
Hva kan aktuelle forskningsbehov være (forhold som ikke 
er berørt i tidligere risikovurderinger men som vi ser 
kommer)? 
 
Kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i 
risikovurderingene fra VKM for 2010 
 
Aktivitetsplan for VKM for 2011 
 

Ingen dok. 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 

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

Oppdrettsfisk som fôr til oppdrettsfisk (ER) 
 

10/604 

8 Saker til 
hovedkomiteen 

  

9 Møter o. a av felles 
interesse 

Møte i EFSAs Scientific Network in Animal Health 
and Welfare, Parma, 2.-3. mai 2011 (ISN) 
 
Norecopa (Norwegian consensus platform for replacement, 
reduction and refinement of animal experiments) 
Gardermoen, 10.-12.  mai 2011: Harmonisation of the Care 

and Use of Animals in Agricultural Research 
 
http://www.norecopa.no/sider/tekst.asp?side=21 
 
5th International Workshop on the Assessment of  
Animal Welfare at Farm and Group Level (WAFL), 
Guelph, Ontario, Canada, August 8-11th 2011 
 
NOSOVE-meeting, Iceland, 22.-25th August 2011 (OØ) 
Bridging the gap between qualitative and quantitative 

food safety risk assessment. 

 

10 Nytt fra sekretariatet Nye bestillinger fra Mattilsynet (OØ/ISN): 
Risk assessment concerning the welfare of certain free 

ranging wild mammals and birds subjected to marking 

-Diskusjon med Mattilsynet (saksbehandler Kathrine 
Ryeng) 
 
Kompetansebehov for Faggruppe 8: prioritering av midler 
for deltagelse på kurs og møter (OØ/ISN) 
 
Årsmelding VKM (ISN) 

11/804 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingen dok. 

11 Nytt fra EFSA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Animal welfare risk assessment guidelines on housing 
and management (external technical report). 

 
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/87e.pdf 
 
The report was submitted to EFSA 27th of August 2010. 

 
2) Scientific opinion on Transmissible Spongiform 

Encephalopathy infectivity in the tissues of small 
ruminants such as goats and sheep.  

 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz101202.htm?WT
.mc_id=EFSAHL01&emt=1 
 

The opinion was published 2nd of December 2010. 
 

3) Scientific opinion concerning the welfare of animals 
during transport.  

 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/ahaw110112.htm?WT.
mc_id=EFSAHL01&emt=1 
 
The opinion was published 12th of January 2011. 
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Doknr. 
 
Les også VKMs omtale av saken:  
 
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_65
53&Content_6553=6752:1825128::0:6655:1:::0:0  
 

4) EFSA and ECDC review scientific evidence on possible 
links between TSEs in animals and humans. 

 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/biohaz110119.htm?WT
.mc_id=EFSAHL01&emt=1 
 
The opinion was published 19th of January 2011. 
 
 

5) The European Union Summary Report on Trends and 
Sources of Zoonoses, Zoonotic Agents and Food-borne 
Outbreaks in 2009  

 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2090.htm?WT.mc
_id=EFSAHL01&emt=1 
  
The report was published 22nd of March 2011. 
 

6) Ny utlysning for eksperter i EFSA for perioden (2012-
2015) 

12 Nye møtedatoer    
13 Eventuelt   
 Kl: 16.00. Avslutning   
 
 
 


