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Referat 

Fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester 

Dato: 22.01.2021, kl. 12.00-15.00 

Sted: TEAMS 

Møteleder: Helle K. Knutsen 

Deltakere  

Helle K. Knutsen, Ingunn A. Samdal, Sara Bremer, Espen Mariussen, Anne Lise Brantsæter, Jonny 

Beyer, Gunnar S. Eriksen, Cathrine Thomsen og Heidi Amlund (fra ca. 12:30) 

Fra sekretariatet: Kirsten E. Rakkestad (ref) 

Observatør fra Mattilsynet: Monica Andreassen 

1) Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faglig leder Helle Knutsen ønsket velkommen til møtet. Det var ingen forfall, og ingen hadde 

noe å melde på spørsmål om habilitet knyttet til saker på dagens agenda. Alle ble bedt om å 

melde inn timer til godtgjøring per e-post til faggruppekoordinator Kirsten Rakkestad.  

2) Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Godkjent, ingen merknader. 

3) Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Helle informerte kort fra møtet i hovedkomiteen den 27. november 2020. Det var ingen 

saker med spesiell relevans for vår faggruppe, med unntak av det som skulle diskuteres 

under sak 5 på dagens møte. 
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4) Vurdering av cyanobakterier og cyanotoskiner i norsk 

drikkevann – innspill til vurderingsutkast 

Utkast til vurdering ble sendt ut til faggruppen siste uke i desember 2020. Dokumentet ble 

gjennomgått i sin helhet i møtet, og alle innspill notert og oversendt prosjektgruppen ved 

faglig leder Ingunn Samdal.  

Faggruppen fikk også presentert tidsplan for gjennomføring av prosjektet som skal 

godkjennes av faggruppen og publiseres i juni 2021.  

 FG vil få vurderingen til gjennomgang i mars, og det vil da avholdes et digitalt møte 

der gruppen kan diskutere innspill 

 FG får en komplett versjon til gjennomlesning parallelt med referee-gjennomgang 

 FG får endelig versjon til godkjenning i månedsskiftet mai/juni. Det vil da avholdes 

FG-møte 

 

5) Innspill til hovedkomiteen/Mattilsynet til temaer innenfor 

EUs Farm-to-Fork-strategi (F-2-F), herunder større 

tverrsektorielle samfunnsrelevante oppdrag innenfor 

Green Deal», og temaer innfor tarmhelse 

Hovedkomiteen hadde bedt alle faggrupper om å komme med forslag til temaer innen F-2-F 

og «Green Deal», etter at Mattilsynet, og senere også Miljødirektoratet, hadde bedt om 

innspill til temaer for nye bestillinger innen disse områdene.  

Den generelle tilbakemeldingen var at disse temaene stort sett faller utenom kjerneområdet 

for denne faggruppen. Faggruppen hadde likevel en god diskusjon, og følgende punkter ble 

spilt inn til hovedkomiteen:  

Under F-2-F og biodiversitet: 

1. Endrede kostvaner – økt inntak av plantebaserte matvarer  

2. Havbruk – økt utnyttelse av «andre» marine ressurser til mat  
3. Sirkulær økonomi og gjenbruk. Avfallsstoffer inn i næringskjeden  
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Under tarmhelse: 

1. Effekter av mykotoksiner på tarmepitel  

2. Betydning av endret tarmflora  

Faggruppen understreket at dette først og fremst er kunnskapshull med behov for mer 

forskning. Faggruppen oppfordrer VKM og Mattilsynet til å samarbeide tettere for å formidle 

disse forskningsbehovene til Norges Forskningsråd. 

6)  Mulig selvinitiering av prosjekt på jod, arsen og 

tungmetaller i tang og tare 

Faggruppen har hatt dette som en mulig selvinitieringssak over lengre tid. Prosjektet er 

aktuelt for både Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi, og 

Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester siden det dekker både 

næringsstoffet jod og flere kontaminanter. 

Mattilsynet peker på en pågående prosess i EU/EFSA, men tidsaspektet i dette er ikke klart, 

da EFSA ikke har mottatt en konkret bestilling. Faggruppen mener Norge er i en særstilling 

med en lang kyst, og en kultur for sanking og selvforsyning som få andre land i Europa har 

og vil ha en bredere diskusjon rundt selvinitieringer i neste møte.  

7) Tungmetaller i jord og gjødselprodukter 

Dette prosjektet er forankret i Faggruppen for fôr, men Heidi Amlund og Gunnar Eriksen er 

med i prosjektgruppen. Det var sendt ut et utkast til vurdering i forkant av møtet. Heidi og 

Gunnar informerte om at prosjektet er noe forsinket, og at det kan det være ønskelig med 

innspill fra faggruppen på de delene som gjelder human helse på et senere tidspunkt. 

8) EFSA-høring av uttalelse om ikke-monotone dose-

responskurver 

Faggruppen bestemte å ikke avgi høringssvar, men ser frem til å lese det endelige 

dokumentet. 
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9) Dioksiner i maten til den norske befolkningen 

Dette prosjektet er forankret i vår faggruppe, og Helle er faglig leder. Helle informerte om 

kommende møte i prosjektgruppen. Prosjektet er tett knyttet opp mot «Nytte- og 

risikovurdering av fisk i norsk kosthold», og progresjonen i prosjektet styres av dette. 

10) Nytt fra sekretariatet 

Kirsten informerte om tre utlyste stillinger. Den viktigste er stillingen som direktør. Alle ble 

oppfordret til å spre informasjon om stillingene i sine nettverk. 

11) Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt 

12) Nye møtedatoer 

Det blir et digitalt møte i mars for å diskutere cyanotoksinvurderingen, og fullt 

faggruppemøte i månedsskiftet mai/juni. Dato for møtene er ikke fastsatt.  


