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Protokoll 

For møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester 

Dato: 19.06.2018, kl. 10.00 

Sted: Sandakerveien 24 C, Bygg C, Rom 331 ved kantina. 

Møteleder: Janneche Utne Skåre 

Deltakere: Janneche Utne Skåre, Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter, Ander Ruus, Gunnar Sundstøl 

Eriksen, Irma Oskam, Helle Knutsen, Cathrine Thomsen  

Forfall: Christiane Kruse Fæste, Helen Engelstad Kvalem 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Det ble ønsket velkommen til møte i faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg 

inhabile vedrørende sakene som skulle behandles på dette møtet. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 

3. Radioaktivitet i mat

Presentasjon av avsluttet prosjekt av Jan Alexander. 

4. Saker fra møte i Hovedkomiteen

Kort orientering fra siste møte i hovedkomiteen av faggruppeleder. 

5. Kadmium i mineralgjødsel

Presentasjon om pågående prosjekt fra faglig leder. Det er også foreslått at to eller flere 

medlemmer fra faggruppe 5 brukes som referansepersoner for rapportutkastet senere i 

prosjektet. 

https://vkmintra.sharepoint.com/:p:/r/Faggruppenforforurensningernaturligetoksinerogmedisinrester/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7BAEEAC627-E093-4B3E-8FD4-616F286AF32C%7D&file=Jan%20Alexander%20Radioaktivitet19062018.pptx&action=edit&mobileredirect=true
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6. Kvikksølv i fisk   

Endelig bestilling og forekomstdata har nylig kommet fra Mattilsynet. Oppdatering av faglig 

leder. Overordnet inntrykk av den første gjennomgangen av forekomstdata er at det er en 

tilfredsstillende mengde og spredning av data. På bakgrunn av at forekomstdata var en 

måned forsinket til VKM og ikke forelå i det format som avtalt har prosjektgruppen foreslått å 

forskyve publiseringen til februar 2019. Dette er akseptert av Mattilsynet.  

7. Behov for kunnskap om fremmedstoffer  

Oppdatering fra bestillingsdialogen som pågår mellom MT og VKMs sekretariat. Diskusjon 

med bakgrunn i det nye utkastet av bestilling som ble sendt ut med sakspapirer før møtet. 

Gruppens vurdering er at dette, til tross for flere revideringer, er en veldig omfattende 

bestilling.  

Faggruppe 5 ønsker å diskutere ordlyden med Mattilsynet før bestillingen er endelig for å 

diskutere fortolkningen. Ved dagens faggruppemøte var ikke Mattilsynet representert.  

Oppdatert liste med potensielle bestillinger fra MT 

Relevante bestillinger på Mattilsynets liste over varslede bestillinger ble diskutert og 

kommentert av faggruppen.  

Mikroplast i mat og miljø 

Systematisk litteratursøk er avsluttet, screening av referanser pågår. Oppdatering av faglig 

leder Janneche Utne Skåre. 

8. Nytte/risiko vurdering av jodberikning 

Presentasjon om pågående prosjekt der FG5 er representert i prosjektgruppen.   

9. Eventuelt/Ny vurdering av fisk og sjømat 

Mattilsynet sendte 11. juni et utkast til bestilling vedrørende oppdatering av helhetsvurdering 

av fisk og sjømat. Mattilsynet spør om det er nok datagrunnlag for en slik bestilling. Utkastet 

ble sirkulert til FG5 før møtet. I tillegg var det laget et notat med en oversikt over omtrent 20 

nye artikler med norske data som omhandler helseeffekter av fisk/sjømat og/eller 

kontaminanter som i større eller mindre grad kan knyttes til sjømat. Utkast til bestilling og 

notat var grunnlag for diskusjonen.  
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Faggruppens vurdering er at både nytte og risiko forbundet med inntak av fisk og sjømat er 

relevant å oppdatere, spesielt dersom tolerable inntak av kjente kontaminanter som er 

relevante i fisk, og som EFSA nå arbeider med, endres vesentlig. Gruppen mener at fokus 

bør være norske forhold, og bemerket at mangel på oppdaterte kostholdsdata kan være en 

begrensning.   

10. Nytt fra sekretariatet 

Carola har sagt opp sin stilling som prosjektleder/koordinator ved VKM og har sin siste 

arbeidsdag 12. september. VKMs ledergruppe forsøker få ansatt en vikar i stillingen til en ny 

fast koordinator er på plass.  
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