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Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i VKM 
fredag 11. mai 2007 klokken 11.00-16.00 

 
 
Deltakere: 
 
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern):  
Wenche Farstad (møteleder), Jon M. Arnemo, Bjarne O. Braastad, Knut E. Bøe, Arne 
Flåøyen, Kristian Hoel, Tore Håstein, Jon-Erik Juell, Espen Rimstad, Rune Waagbø og Olav 
Østerås  
 
Forfall: 
Brit Hjeltnes  
 
Fra Mattilsynet: 
Ingen representanter fra Mattilsynet var tilstede på møtet 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.) 
 

Forkortelser benyttet i protokollen: 

FG8:   Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) 

FG6:   Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  

HK:    Hovedkomité 

MT:    Mattilsynet 

RV:    Risikovurdering 

VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet 

EFSA: European Food Safety Authority 

FGM:  Faggruppemøte 

 

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, og direktør for sekretariatet, Kirstin Færden, ønsket 
velkommen til første møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern) i ny komité. 
Det ble foretatt en gjennomgang av prinsipper rundt habilitet og godtgjøring, og det ble også 
informert om innlevering og oppdatering av hhv nye gamle og cv`er. Ingen av 
faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av aktuelle saker på dagsorden. 
Brit Hjeltnes var ikke tilstede på møtet. 
 
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. En liste over ferdigbehandlede saker for 
VKM pr april 2007 ble delt ut til faggruppen. 
 
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen  
Det har ikke vært arrangert møter i Hovedkomiteen siden forrige møte i Faggruppe 8 eller 
oppstart av ny komité, og det ble derfor ikke informert under dette punktet på agendaen.   
 
Sak 4: Presentasjon av ”Fangstmetoder for sel” ved Egil Ole Øen 
Av tidsmessige grunner ble det foretatt en omrokering av sak 4 og 5 på agendaen.  
 
I forbindelse med mottatt bestilling fra EU-kommisjonen på en vurdering av dyrevelferd i 
forbindelse med selfangst, etterlyste European Food Safety Authority (EFSA) på Advisory 
Forum-møtet i Berlin 19. april 2007 relevante data om dette tema fra medlemslandene og 
observatørlandene. Professor Egil Ole Øen fra Institutt for arktisk veterinærmedisin, Norges 
veterinærhøgskole, presenterte ”Fangstmetoder for sel” som bakgrunnsinformasjon til 
oppdraget.  
 
Sak 5:”Future challenges in animal welfare research in Norway” ved Adroaldo Zanella 
Adroaldo Zanella, Professor i dyrevelferd ved Norges veterinærhøgskole, holdt en 
presentasjon om ”Future challenges in animal welfare research in Norway”.  
 
Sak 6:  
Saker som skal behandles på møtet 
Metoder for avlivning av sel ved fangst (saksnummer 07/805). 
Sammensetningen av en ad hoc gruppe ble diskutert, og Egil Ole Øen ble foreslått som leder. 
To av faggruppens medlemmer; Jon Martin Arnemo og Bjarne Braastad, ble også foreslått 
som medlemmer og kontakter til Faggruppe 8. Faggruppen skal utarbeide et mandat på 
bakgrunn av informasjon fra EFSA, og sekretariatet vil sende ut et forslag som sendes til 
faggruppen på høring. Det ble foreslått to møter i ad hoc gruppen, et i juni og et i august. 
Faggruppen skal behandle rapporten fra ad hoc gruppen på neste faggruppemøte tirsdag 28. 
august 2007 før den oversendes EFSA.  
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker var satt opp til orientering under dette punktet på agendaen. 
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Status for øvrige saker i faggruppen  
Sykdomsrisiko i forbindelse med fangstbasert akvakultur og fôring med villfanget fisk 
(saksnummer 07/804). 
Næringen har et behov for å kunne bruke frossen sild og lodde som våtfôr til villfanget torsk. 
Tross status som naturlig føde for torsk blir slikt fôr antatt å kunne øke risiko for 
sykdomsutbrudd i en oppdrettssituasjon. Biproduktsforordningen (2002/1774/EF) er ikke tatt 
inn i EØS-avtalen enda, men dersom det skjer slik det ser ut per i dag, vil bruk av frossent 
våtfôr bli forbudt som fôr til fisk. Det er imidlertid kommet et forslag til endring av 
forordningen. Dette forslaget forbyr ikke slikt fôr, men setter krav til at fôret må sikres som 
ikke-smittefarlig for human- eller dyrehelse på en måte som er godkjent av Mattilsynet. 
 
For å kunne vurdere den nåværende fôringspraksisen i fangstbasert akvakultur opp mot 
kravene i biproduktsforordningen ønsker Mattilsynet en utredning av om denne praksisen er 
trygg eller ikke. Mattilsynet ønsker derfor en vurdering av risiko ved bruk av villfanget fisk 
(fortrinnsvis sild og lodde) som fôr til villfanget torsk, og en vurdering av om frysing kan 
redusere risiko for smitte av de aktuelle sykdomsfremkallende agens.  
 
Det er opprettet en ad hoc gruppe, og leder av ad hoc gruppen, faggruppemedlem Tore 
Håstein, orienterte kort om oppdraget og disposisjon for rapporten. Det er foreløpig avholdt 
ett telefonmøte i ad hoc gruppen, og bidrag fra de enkelte ad hoc gruppemedlemmene skal 
sendes til sekretariatet i løpet av uke 20. Oppdraget skal forankres i Faggruppe 8, men 
vurderingen skal også sendes på høring i Faggruppe 6, faggruppe for fôr til terrestriske og 
akvatiske dyr. 
 
Foreløpig frist på oppdraget er satt til 20. juni 2007. 
 
Sak 7: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
Espen Rimstad orienterte om møtet i arbeidsgruppen i EFSA vedrørende dyresykdommen 
Bluetongue. Dette møtet ble avholdt i Brussel 19. april 2007. 
 
Sak 8: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
Wenche Farstad orienterte kort om møtet i ad hoc gruppen for samvirkende toksiske effekter 
av stoffer i blanding 18. april 2007. Faggruppe 8 skal vesentlig uttale seg om disse stoffene i 
forhold til negative effekter som vedrører dyrehelsen. 
 
Sak 9: Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker var satt opp til diskusjon under dette punktet på agendaen.  
 
Sak 10: Møter o.a. av felles interesse 
Sekretariatet og Bjarne Braastad orienterte om: The Crane seminar ”Cognition and emotions 
in animals” som ble avholdt i Skara i Sverige 10.-14. april 2007 og der sekretariatet var 
representert. Dette kurset er et PhD-kurs under NOVA Postgraduate School.  
Faggruppeleder orienterte også kort om seminaret: ”Welfare; links to disease and the 
importance of traceability” ved Norges veterinærhøgskole 2. mai 2007 med Professor Donald 
M. Broom. Seminaret var et ledd i: ”The Animal Welfare Initiative-Brown Bag Lunch 
Discussion”- en seminarrekke som er et samarbeidsprosjekt mellom Norges 
veterinærhøgskole og Universitetet for miljø- og biovitenskap og arrangeres jevnlig ved 
Norges veterinærhøgskole.     
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Sak 11: Nytt fra sekretariatet  
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen. 
 
Sak 12: Nye møtedatoer 
Det ble avtalt ny møtedato tirsdag 28. august 2007, Oslo, klokken 1000-1400. 
 
Sak 13: Eventuelt 
Faggruppeleder orienterte kort om nye saker fra EFSA angående dyrehelse og dyrevelferd. 
EU-kommisjonen har bedt EFSA om en bred vurdering av velferdsimplikasjoner forbundet 
med kloning av dyr, der både aspektene mattrygghet, dyrehelse, dyrevelferd og 
miljøkonsekvenser skal utredes. Det er nedsatt en arbeidsgruppe som skal utarbeide 
bakgrunnsdokumenter i saken, og faggruppeleder i Faggruppe 8, Wenche Farstad, er 
oppnevnt som deltager i gruppen.  
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