referat

Nasjonal Komite for beskyttelse
av forsøksdyr
22.04.2021, Teams
Deltakere (medlemmer):
•
•
•
•
•
•
•
•

Tore Kristiansen (leder, 4 år)
Espen Engh (4 år)
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):
•

Anette Raa (sek./ref.)

Deltakere andre:
•

Saksnr
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Saksbeskrivelse

Hvem

Velkommen!
Gjennomgang av dagens program v/Tore

Tore

Referat
Gjennomgang referat fra siste møte. Godkjent

Årsrapport
Gjennomgang og innhold
•
•
•
•

Tall i oversikt over dyr brukt i forsøk for 2018 og 2019 –
vurdering
Bruker rapportering som Mattilsynet har
Vurdere å etterspørre mer utfyllende rapportering
Ferdigstilles og legges ut på nett

Sak om antistoff
Gjennomgang av forslag til uttalelse.
Ferdigstilles, sendes over til Tore for signering og oversendes til
Mattilsynet.
Planlegge «høstseminar»?
Planlegging av seminar for dyrevelferdsenhetene.

Anette

Frist

Saksnr

Hvem

Saksbeskrivelse

Fysisk seminar og/eller web seminar?
Komiteen holder digitalt møte til høsten og Kristine leder og
planlegger arbeid med utarbeidelse av seminar.

Kristine

Administrativt ansvar - forsøksdyrvirksomheter
Høring styring av statlige universiteter og høyskoler:
Meld. St. 19 (2020–2021) - regjeringen.no
Grete og Espen lager et forslag til innspill til høring.

Grete/
Espen

Raffinert metode for å hente DNA fra fisk: skin swabbing,
fremfor finneklipping
Diskusjon om ny metode.
Susanna skriver utkast til brev til Mattilsynet og artikkel til nettsiden
Tore undersøker nærmere bruk av metoden ved HI.

Susanne
Tore

Lunsj – 11.25- 11:50
Info fra Team Forsøksdyr/MT
-

Uklarheter rundt fisk merking – endre på tekst på nettsiden
Ønsker å se igjennom opplæringspakke – MT har allerede lest
igjennom
Komiteen inviterer til møtet med forvaltningen. Ellers kan det
kalles inntil møte ved behov. Dato for nytt dialogmøte: okt. siste
uke torsdag 28.okt.

Nettsider
Oppfølging og informasjon om nettsidene.
Har møter om nettside hver 14. dag.
Har fått økning i antall treff på siden.
Tore

Budsjett, økonomi, administrasjon
Gjennomgang forslag til budsjett og planlegging v/Tore
Vil bruke en del penger på nett. Og har en del penger til å bruke til å betale
for oppdrag. Planlegger for mer aktivitet.
Årets budsjett og planlegge budsjett for 2022

Eventuelt
Neste møte: 10 juni.2021
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Frist

