Mattrygghet
Matproduksjon
Miljø

Tema for noen risikovurderinger
i perioden 2013 - 2017
Skrantesyke i Norge
Radioaktivitet i mat og drikke
Mikroorganismer i gjødsel
Tomatmøllen Tuta absoluta
Sammenheng mellom humledød og lindetrær
Velferd for sledehunder og hunder som bor ute
Antimikrobiell resistens
Vitaminer og mineraler i kosttilskudd
Ugraset hønsehirse
Import av edderkopper og insekter –
følger for biologisk mangfold
Akrylamidinntak i den norske befolkningen
Fisk i norsk kosthold
Økologisk og konvensjonell mat og matproduksjon
Søtstoffer fra drikkevarer
Morsmelk og barns helse

***
Du kan lese mer om VKM og arbeidet vi gjør på vkm.no.

Har du spørsmål? Send en e-post til vkm@vkm.no
eller ring direktør Lars E. Hanssen på telefon 90 02 85 77

Vitenskapskomiteen
for mat og miljø
søker medlemmer
for perioden
2018 - 2022

VKM sikrer at myndighetene
får uavhengige vitenskapelige
risikovurderinger av forhold
som har betydning for helsemessig trygg mat og for
miljøet.

Søknadsfrist
28. februar 2018

Våre oppdragsgivere er Mattilsynet og
Miljødirektoratet.
Vi dekker områdene mattrygghet,
ernæring og næringsstoffer, dyrehelse,
dyrevelferd, plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte organismer,
kosmetikk og kroppspleieprodukter,
mikrobiologiske produkter, fremmede
organismer og handel med truede
arter.

VKM har rundt 120
medlemmer, som til daglig
er ansatt ved 26 ulike
kunnskapsinstitusjoner.
Det er Helse- og omsorgsdepartementet
som oppnevner medlemmene.

Vi trenger deg!
Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) er en uavhengig komité som
gjør risikovurderinger knyttet til matproduksjon, mattrygghet og miljø.
Som medlem hos oss får du:

Medlemmene oppnevnes i kraft av
sin faglige kompetanse, og ikke som
representanter for egen arbeidsgiver
eller andre interesser.
Komitéarbeidet krever aktiv deltakelse
på møter og nødvendige møteforberedelser.

• bidra til å forhindre den neste matskandalen og beskytte biologisk
mangfold
• utvide din faglige kompetanse
• utvide ditt faglige nettverk
• være medforfatter på risikovurderinger som lastes opp i Cristin
Den nye komiteen oppnevnes fra 1. september 2018, for perioden 2018 - 2022.
Arbeid hos VKM godtgjøres etter statens satser.

Du kan lese mer
og sende søknad på
vkm.no

