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Protokoll 

For møte i faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 

(Faggruppe 6) 

Dato: 06.03.2019, kl. 11-16 

Sted: Sandakerveien 24 C, bygg D, VKM. 

Møteleder: Åshild Krogdahl 

Deltakere  

Fra Faggruppe 6:  

Åshild Krogdahl (leder), Einar Ringø, Robin Ørnsrud, Trine Eggen, Håvard Steinshamn og Christiane 

Kruse Fæste. 

Forfall:  

Live Nesse, Erik-Jan Lock 

Fra sekretariatet til VKM:  

Koordinator for FG 6 Tron Ø. Gifstad (ref.) 

1. Velkommen 

Faggruppeleder ønsket velkommen til møtet.   

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll. 

Fravær, habilitet og godtgjøring 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker 

som skulle opp på dette møtet. Det var ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 

3. Overvåkning av fremmedstoffer 

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mat og miljø om å utarbeide en oversikt over 

fremmedstoffer i mat og fór som kan innebære helserisiko. Stoffene skal også rangeres. 

Vurderingen skal blant annet brukes som grunnlag når Mattilsynet skal prioritere hvilke 

fremmedstoffer i mat som skal overvåkes. Robin Ørnsrud og Christiane Fæste fra faggruppen 

vil være med når stoffene skal vurderes og rangeres. 
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4. Kadmiumvurderingen – gjennomgang, 

status/kommentarer og godkjenning 

Ved gjentatt bruk av gjødsel over tid vil kadmium kunne akkumulere i jord, som igjen kan 

føre til negative helse- og miljøeffekter. Mattilsynet har derfor bedt VKM se på muligheten for 

at enkelte områder i Norge kan bli overeksponert for kadmium og om dette vil påvirke 

jordsmonn og miljø, planter og dyr. I så fall vil noen typer EU gjødsel være uegnet i disse 

områdene. VKM medlem Trine Eggen er faglig leder for prosjektgruppen. Risikovurderingen 

ble presentert for godkjenning av faggruppen. Etter noe diskusjon om konklusjonene i 

vurderingen anbefalte faggruppen å be Mattilsynet om en utsettelse til juni 2019 slik at 

metodene blir godt nok diskutert og beregningene kvalitetssikret.  

5. Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 

6. Nye møtedatoer 

Neste møte blir bestemt etter sommerferien.  


