
 
 

 
 
 

Protokoll fra andre møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM, 
onsdag 8. september 2004 kl. 1000-1500 

 
 
 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):  
Wenche Farstad (møteleder), Bjarne O Braastad, Knut E Bøe, Arne Flåøyen, Kåre Fossum, 
Brit Hjeltnes, Tore Håstein, Jon-Erik Juell og Rune Waagbø 
 
Ikke tilstede fra Faggruppen dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern): 
Bjørn Gjerde 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Bente Mangschoug (tilstede under gjennomgang av punktene 1-5) og Ingfrid Slaatto Næss, 
referent 
 
Observatør fra Mattilsynet: 
Bjørnar Stavenes, seksjon for dyrevern og kosmetikk 
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1/04 Velkommen, frafall og habilitet 
 
Leder for faggruppen, Wenche Farstad, ønsket velkommen til det 2. møtet i faggruppen for 
dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern).  
Alle i gruppen var til stede, men det ble opplyst at Bjørn Gjerde dessverre har trukket seg som 
medlem av gruppen. 
Inhabilitet ble kort diskutert. Skjemaer og veiledning i forbindelse med habilitetserklæring er 
fortsatt under utarbeiding i sekretariatet. Alle i VKM er pliktige til å informere faggruppeleder 
og/eller leder av vitenskapskomiteen i saker de føler seg inhabile i. Ingen meldte seg inhabile 
for behandling av aktuelle saker på dagsorden. 
Det ble presisert at møteinnkallelse ønskes minimum en uke før møtene skal avholdes. 
 
 
2/04 Godkjenning av dagsorden 
 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. 
 
 
3/04 Mattilsynet informerer 
 
Bjørnar Stavenes, fungerende seksjonsleder for seksjon for dyrevern og kosmetikk i 
Mattilsynet, informerte kort om Mattilsynets arbeid med dyrevern både på lokalt, regionalt og 
sentralt nivå, arbeid med den nye dyrevernloven og generell regelverksutvikling samt 
ansvarsfordeling mellom hovedkontoret og Nasjonalt senter for dyr og animalsk mat. Referat 
fra ”workshop” i arbeid med den nye dyrevernloven 22. juni på Gardermoen, ble også utdelt. 
Sekretariatet skal kopiere dokumentet og sende ut til gruppens medlemmer.  
Det ble ytret ønske fra sekretariatet om at Mattilsynet, for å forhindre dobbeltarbeid, 
informerer VKM om utredninger som Mattilsynet planlegger utført i egen regi. 
 
 
4/04 Oppfølging av saker fra 1. møte i faggruppen 
 
Et notat om satsningsbehov som ble skrevet etter anmodning av Hovedkomiteen (jf protokoll 
fra møtet i Hovedkomiteen 23.04) og som tar for seg behov for forskning og bruk av 
utredningsmidler, ble kort diskutert. Disse forhold vil bli nærmere diskutert i gruppen i løpet 
av høsten, men det ble kort skissert en grovinndeling av aktuelle utfordringer for mattrygghet 
i gruppen dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern). 
Bjarne Braastad har tidligere orientert gruppen om et forskningsrådsprosjekt som har som 
målsetting å utrede hva det vitenskapelige kunnskapsgrunnlaget er når det gjelder dyrevelferd, 
samt kartlegging av områder der det er behov for mer forskning. Utredningen skal 
ferdigstilles 1.februar 2005, og det vil bli holdt et høringsmøte i begynnelsen av januar. 
Utredningen vil være nyttig for det videre arbeidet i faggruppen. 
Sekretariatet orienterte videre kort om status for samarbeid med Mattilsynet. Det er nedsatt en 
gruppe bestående av representanter fra Mattilsynet og sekretariatet som bl.a. arbeider med 
utarbeidelse av rutiner for saksflyt, avgrensning av arbeid mellom VKM og FoU miljøene, 
kriterier for saker som skal opp i VKM etc. 
Det ble informert fra sekretariatet om at det skal avholdes et kurs i risikoanalyse for VKM, og 
et tidlig utkast til agenda ble kort gjennomgått. Alternative foredragsholdere på kurset 
innenfor dyrevelferdsområdet ble foreslått. Gruppen etterlyste en mer spesiell opplæringsdel 
for Faggruppe 8 som tar for seg bruk av selve metodikken for arbeid med risikovurderinger 
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samt definering av velferdsindikatorer, og det ble foreslått at dette vurderes lagt inn i neste 
møte i Bergen i november.  
 
Faggruppeleder orienterte kort om aktuelle dokumenter og saker fra rådet for dyreetikk. Også 
andre av gruppens medlemmer hadde relevante dokumenter å foreslå som nyttige for gruppen. 
Det ble enighet om at sekretariatet lager en mappe over aktuelle dokumenter og sender ut til 
gruppens medlemmer. 
Faggruppeleder orienterte også kort om møte i forskningsrådet om Food Safety and Quality 
(EU-seminar) hvor også andre av gruppens medlemmer hadde vært tilstede.  
 
 
5/04 Saker til behandling i faggruppen 
 
Gruppen har fått inn 1 forespørsel om risikovurdering fra Mattilsynet der problemstillingen er 
ferdig definert. Mattilsynet har i tillegg kommet med forslag til 3 andre forespørsler om 
risikovurderinger fra VKM, men disse er foreløpig under utarbeidelse og nærmere definering 
av Mattilsynet. 
Bestillingen som er ferdig definert dreier seg om dyrevernsmessige risikovurderinger av 
innfanging og hold av villtorsk. Mattilsynet ønsker en vurdering av dyrevernsmessig 
risikovurdering av bl.a. fangstmetoder, hvor dypt det er forsvarlig å fiske når formålet er å 
holde fisken levende, fartøys- og utstyrs egnethet, håndtering, forhold under lagring og 
forhold knyttet til transport og slakting etter endt lagring.  
Det vil være aktuelt å sette ut bestillingene til ulike FoU-miljøer for å innhente utredninger 
som faggruppen kan ta stilling til. Det arbeides med å knytte kontakter med aktuelle miljøer 
for innhenting av disse utredningene. 
 
 
6/04 Eventuelt 
 
Faggruppeleder orienterte kort om at EU-kommisjonen har reklassifisert BSE-risiko i ulike 
land og at Norge som følge av dette har fått foreslått endret status fra nivå 1 til nivå 2.  
Godtgjørelse for reisetid og tapt arbeidstid ble kort diskutert. Det vil komme nærmere 
retningslinjer fra sekretariatet til alle gruppenes medlemmer om godtgjørelse for møter m.m 
og dekning av reiseutgifter. 
 
 
7/04 Fastsettelse av nye møtedatoer 
 
Nye møtedatoer i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) vil være: 

• Torsdag og fredag, 4-5.november, Bergen 
• Fredag 10.desember kl 10.00 – 14.00, Oslo  
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