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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM fredag 

11. november 2005 klokken 10.00-14.00 
 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):  
Wenche Farstad (møteleder), Jon M. Arnemo, Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Tore Håstein, 
Jon Erik Juell, Paul S. Valle og Rune Waagbø 
 
Forfall: 
Kåre Fossum, Brit Hjeltnes  
 
Fra Mattilsynet: 
Inger Helen Stenevik, tilstede under behandling av ”Avhorning og kastrering av kalv og kje” 
under sak 4  
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.) 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

FG8:    Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 

FG5:    Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 

FG6:    Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  

FG1:    Faggruppe for smittestoffer og hygiene 

HK:     Hovedkomité 

MT:     Mattilsynet 

RV:     Risikovurdering 
 
VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
 

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. 
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Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet 
Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for 
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). Ingen meldte seg inhabile for behandling av aktuelle 
saker på dagsorden. Kåre Fossum og Brit Hjeltnes hadde meldt forfall.  
 
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. Faggruppeleder 
oppsummerte kort protokollen fra forrige faggruppemøte, men det ble ikke ansett nødvendig å 
foreta en nærmere diskusjon av de enkelte sakene.  
 
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen  
Det har ikke vært avholdt møter i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte. 
 
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet 
Ingen konkrete saker skulle sluttbehandles på faggruppemøtet.  
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen konkrete saker har vært behandlet siden forrige faggruppemøte. 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
 
Avhorning og kastrering av kje og kalv  
Forespørsel om risikovurdering fra Vitenskapskomiteen - dyrevernmessige konsekvenser ved 
avhorning og kastrering av kje og kalv (saksnummer 05/806). 
 
Som en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen foreta 
en risikovurdering vedrørende dyrevernmessige konsekvenser relatert til ulike metoder for 
avhorning og kastrering av kje og kalv. Det ble besluttet å oppnevne en ad hoc-gruppe 
bestående av representanter fra ulike fagmiljøer og med Jon M. Arnemo fra faggruppen som 
koordinator for arbeidet. Ad hoc-gruppen skal utarbeide et bakgrunnsgrunnlag for en samlet 
risikovurdering fra FG8. Det har vært nødvendig med en diskusjon med Mattilsynet for å 
oppklare begreper og ordlyd i bestillingen, og det ble besluttet at Mattilsynet oversender disse 
en ny presisert bestilling til faggruppen. Frist for levering av risikovurderingen er 1. februar 
2005.  
 
Produksjon av 0-årssmolt  
Forespørsel til Vitenskapskomiteen om risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt 
(saksnummer 05/807). 
 
Som en oppfølging av dyrevelferdsmeldingen har Mattilsynet bedt Vitenskapskomiteen foreta 
en fiskevelferdsmessig risikovurdering av produksjon av 0-årssmolt. Sekretariatet gav en kort 
orientering om status i saken. Det er besluttet at Universitetet i Bergen skal ha hovedansvar 
for utredningen i samarbeid med flere miljøer. Frist for risikovurderingen er satt til 1. mai 
2006. 
 
Import av tropiske reker fra Hawaii 
Forespørsel fra Vitenskapskomiteen om risikovurdering av import av tropiske reker fra 
Hawaii (saksnummer 05/805) 
 

 2



  05/802-7 

Faggruppeleder gav en kort orientering om status i saken. Mattilsynet har reformulert et 
oppdragsbrev på et mer generelt grunnlag enn tidligere. Faggruppeleder oppfordret til at 
faggruppen nedsetter en ad hoc-gruppe som skal utrede problemstillingene vedrørende import 
av tropiske reker fra Hawaii. Ad hoc-gruppen skal bestå av Tore Håstein, Brit Hjeltnes, Paul 
S. Valle (medlemmer av faggruppe 8) samt Helga Høgåsen fra Veterinærinstituttet. Ad hoc-
gruppen skal ledes av Tore Håstein fra faggruppen. Frist på oppdraget er satt til utløpet av mai 
2006. Overholdelse av tidsfristen for VKM forutsetter at Shrimp Genetics leverer 
opplysningene som etterspørres i pkt 1 i oppdragsbrevet fra Mattilsynet innen utgangen av 
2005. 
 
Aviær Influensa 
Forespørsel fra Vitenskapskomiteen om risikovurdering-introduksjon av høypatogent aviært 
influensavirus til Norge (saksnummer 05/019) 
I lys av flere utbrudd av smittsom fugleinfluensa i Europa har Mattilsynet på oppfordring fra 
Mat- og Landbruksdepartementet bestilt en risikovurdering fra Vitenskapskomiteen på 
introduksjon av aviært influensavirus til Norge. Det er besluttet å nedsette an ad hoc-gruppe 
med bl.a. representanter fra FG1 og FG8 i tillegg til representanter fra aktuelle fagmiljøer. 
Paul S. Valle er FG8s representant i ad hoc-gruppen. Faggruppeleder og Paul S. Valle gav en 
kort orientering om arbeidet så langt i arbeidsgruppen. Vurderingen skal utgå fra 
Hovedkomiteen, og risikovurderingen skal være ferdig 15. januar 2006. 
 
Salmonella i fôr 
Forespørsel fra Vitenskapskomiteen om risikovurdering-salmonellabakterier i fôrmidler av 
vegetabilsk opprinnelse i forhold til animalske fôrmidler og bruk i fiskefôr og fôr til landdyr 
(saksnummer 04/104) 
Mattilsynet ønsker å evaluere forvaltningen og sikre enhetlig og helhetlig forvaltning av 
salmonellaproblematikk i tilknytning til fôrproduksjon og vil på bakgrunn av dette be om en 
risikovurdering knyttet til salmonellaproblematikk i fôrmidler. 
Det er besluttet å oppnevne en ad hoc-gruppe som skal lage en rapport som bakgrunn for en 
risikovurdering med bl.a. representanter fra FG1 og FG8. FG1 (faggruppe for smittestoffer og 
hygiene) har allerede gjort et selvinitiert arbeid på salmonella i fiskefôr, og det ble diskutert 
hvordan dette arbeidet kan inngå i en ny vurdering som også skal inkludere problemstillinger 
vedrørende salmonella i landdyrfôr. Kåre Fossum fra faggruppe 8 er utnevnt som faggruppens 
representant i ad hoc-gruppen. Første møtedato i arbeidsgruppen er satt til 19. desember. Frist 
for vurderingen er satt til 21. mars 2006. 
 
Sak 5: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Ingen saker var satt opp på agendaen som oppfølging fra forrige møte i faggruppen. 
 
Sak 6: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
Kåre Fossum, medlem av ad hoc-gruppen for risikovurdering vedrørende upasteurisert melk 
som ledes av FG1, var dessverre ikke tilstede på møtet.  
 
Sak 7: Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen.  
 
Sak 8: Møter o.a. av felles interesse 

Det ble informert kort om: Welfare Quality conference;” Science and Society Improving 
Animal Welfare” som skal arrangeres i Brussel, 17.-18. november 2005. Konferansen har som 
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mål å presentere de første resultatene fra Welfare Quality prosjektet og legge til rette dialogen 
med berørte parter utenfor prosjektet. Sekretariatet informerte videre om VHFs høstkurs om 
dyrevern og dyrevelferd-veterinærens rolle for å verne dyrene, Stavanger 1.-3. november. Det 
ble også informert om EFSAs kollokvium i dyrehelse og dyrevelferd, Parma, 1.-2. desember. 
Faggruppeleder skal delta på dette møtet. 

 

 

Sak 9: Nytt fra sekretariatet  
Det ble kort orientert om medietreningskurset som skal arrangeres for Vitenskapskomiteen 
17.-18. november. Fra FG8 skal faggruppeleder delta. 
 
Sak 10: Nye møtedatoer 
Flere møtedatoer i 2006 ble foreslått, og datoene skal sendes på høring til alle faggruppens 
medlemmer før de endelige datoene blir fastsatt.  
 
Sak 11: Eventuelt 
Ingen saker ble tatt opp under dette punktet.  
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