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Referat 

Fra møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester 

Dato: 27.09.2018, kl. 09.00-15.00 

Sted: Sandakerveien 24C, bygg D11, rom: 216 (2. etasje) 

Møteleder: Faggruppeleder Helle Katrine Knutsen 

Deltakere  

Fra faggruppen: Helle K. Knutsen, Gunnar S. Eriksen, Jonny Beyer, Ingunn Anita Samdal, Anne Lise 

Brantsæter, Espen Mariussen, Sara Bremer 

Forfall: Cathrine Thomsen, Heidi Amlund 

Observatører fra Mattilsynet: Oda Walle Almeland (seksjon sjømat) og Monica Andreassen (seksjon 

fremmedstoffer og EØS) 

Fra VKMs sekretariat: Kirsten E. Rakkestad, Inger Therese Laugsand Lillegaard (under sak 4) 

 

1. Velkommen. Fravær og habilitet. Godkjenning av innkalling 

og agenda. 

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 i noen av sakene som skulle behandles på dette møtet. 

Møteinnkalling og agenda ble godkjent. 
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2. Presentasjonsrunde 

Dette var første møte i ny faggruppe, og vi startet derfor møtet med en utfyllende 

presentasjonsrunde. Alle presenterte sin faglige bakgrunn, sine interesse- og 

kompetanseområder og de fleste sa også litt om hvorfor de hadde søkt seg til VKM. 

3. Vurderinger fra begynnelse til slutt 

Prosjektleder Kirsten E. Rakkestad viste gangen i et oppdrag fra VKM mottar en bestilling og 

frem til rapporten er publisert. 

4. Kvikksølv i fisk 

Faggruppen fikk en innføring i bakgrunnen for dette oppdraget og status for arbeidet. 

Faggruppen må regne med å behandle denne saken på neste møte. Publisering er planlagt i 

februar 2019.  

Inger Therese Laugsand Lillegaard som er sekretariatets ekspert på 

eksponeringsberegninger, og med i prosjektgruppen på kvikksølv, var med på denne saken. 

5. Informasjon fra administrasjonen og 

kommunikasjonsavdeligen i VKM 

Representanter for VKMs administrasjon og kommunikasjonsavdeling og innom, og 

faggruppen fikk tre korte presentasjoner knyttet til habilitet, godtgjørelse, Risken/sharepoint 

og kommunikasjon i VKM. 

6. Spørsmål fra oppstartseminaret dag 1 

Det var mulighet for å stille spørsmål knyttet til presentasjonene som var gitt på det felles 

oppstartseminaret dagen før.  
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7. Lunsj 

8. Risikovurdering av kadmiuminntak fra mat i den den 

norske befolkningen 

Denne risikovurderingen publiserte faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester i 2015. Helle Katrine Knutsen ledet dette arbeidet, og hun fortalte om 

hvordan prosjektgruppen og faggruppen hadde jobbet. Hensikten var at de nye 

medlemmene i faggruppen skulle få innsikt i hvordan en risikovurdering blir til i praksis. 

9. Nye risikovurderinger fra EFSA: «Dioksiner og 

dioksinliknende PCB» og «PFAS» 

To nye risikovurderinger fra EFSA sitt CONTAM-panel er ventet i løpet av høsten. Disse er 

svært relevante for faggruppen. Helle Knutsen har vært med i arbeidet med disse 

rapportene, og orienterte om presentasjonen av dioksinrisikovurderingen på konferansen 

Dioxin2018 i august.  

10. Kaffe, spørsmål og diskusjon 

Det ble diskutert en del rundt habilitet. Faglig leder og prosjektleder understreker at det er 

bedre å melde inn for mye enn for lite. Er du i tvil så spør. Faggruppen vurderer habilitet 

knyttet til enkeltsaker. Er det spørsmål av prinsipiell karakter eller uklarheter kan 

ledergruppa i sekretariatet trekkes inn. 

Mattilsynet sine observatører fikk ordet og informerte om bestillinger som er underveis. Den 

ene dreier seg om «risk-ranking» av fremmedstoffer. Her vil første del av oppdraget gå i 

hovedkomiteen, så vil faggruppen komme inn seinere. Ellers ble det nevnt dioksiner i 

reinsdyrkjøtt og en ny nytte-risikovurdering av fisk. 

11. Valg av nestleder i faggruppen 

Gunnar Sundstøl Eriksen ble foreslått, og valgt ved akklamasjon. Eriksen har bred 

toksikologisk bakgrunn og lang erfaring fra faggruppen og VKM. 
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12. Møteplan for høsten 

Faggruppens eneste pågående sak er «kvikksølv i fisk». Det er derfor tilstrekkelig med ett 

møte før jul. Dato blir avtalt på doodle. 

13. Oppsummering og takk for i dag 

Helle takket for et fint møte. Ser frem til videre arbeid med den nye faggruppen! 
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