Referat
Referat møte i Nasjonal Komite for beskyttelse av forsøksdyr
10.06.2021, Teams
Deltakere (medlemmer):
•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Kristiansen (leder, 4 år)
Espen Engh (4 år)
- ikke tilstede
Grete Bæverfjord (4 år)
Susanna Lybæk (4 år)
Hogne Bleie (2 år – 4 nye år)
Kathrine Ryeng (2 år - 4 nye år)
Kristine Hansen (2 år - 4 nye år)
Jenny Mattisson (3år)

Deltakere fra Mattilsynet (MT):
•

Saksnr

kl.10

Anette Raa (sek./ref.)

Saksbeskrivelse

Konklusjon i
møtet

Hvem

Velkommen!
Tore

Gjennomgang av dagens program v/Tore
Innkalling
Innkalling sendt via Teams og epost

Godkjent

Anette

Digitalt møte i
okt./nov.

Kristine

Utgått

Grete/
Espen

Nytt utkast.

Susanne

Planlegge «høstseminar»?
Videre planlegging av nettseminar for
dyrevelferdsenhetene.
Høstseminaret holdes kun digitalt.
Kristine begynner å planlegge seminaret med samme arts
inndeling som sist (pattedyr/gnagere, vilt og fisk).
Presentasjon/foredrag og tid for diskusjon. Vurdere å
invitere utenlandske foredragsholdere også.
Administrativt ansvar - forsøksdyrvirksomheter
Høring styring av statlige universiteter og høyskoler:
Meld. St. 19 (2020–2021) - regjeringen.no
Raffinert metode for å hente DNA fra fisk: skin
swabbing, fremfor finneklipping
Status i saken.

Frist

Saksnr

Saksbeskrivelse

Konklusjon i
møtet

Hvem

Nytt forslag til tekst ble sendt ut og diskutert på nytt å møtet.
Det lages nytt utkast som gjennomgås før det oversendes til
Mattilsynet og evt andre instanser.
Ny uttalelse av forvaltningsmerking og viltforskning?
Diskutert på møtet.
Undersøker nærmere for så å vurdere om komiteen skal
gjøre noe videre og evt komme med uttalelse.
Info fra Team Forsøksdyr/MT
•

Kommer forespørsel om uttalelse – Botulinum

Kristine leder gruppe som ser nærmere på saken og evt
lager utkast til uttalelse.
•

Hvalsaken

Til orientering
Nettsider
Oppfølging og informasjon om nettsidene.
Om det som er publisert i det siste.
Det sendes ut epost med informasjon til alle PMSK`er om
webinar som EFPIA og RSPCA i samarbeid med FELASA
og EFAT, skal holde den 18.juni.
Kristine kan muligens delta.
Oppdatering av nettsiden.
Tore

Budsjett, økonomi, administrasjon
Budsjett 2021 og 22 – Kort orientering
Komiteen legger opp til et fullstendig digitalt år.
Post for deltagelse på webinar og konferanser.
Komitemedlemmer må komme med ønsker om delta på
webinar/konferanser.
Dialogmøte med MT - nytt møte i høst
Det utarbeides liste for alle møter vi har hatt.
Sende henvendelse til LMD.
Eventuelt

Planlagte møter: torsdag 2.sept.
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Frist

