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Vi trenger ny kunnskap på 
tvers av sektorer for å kunne 
gjennomføre det grønne skiftet 
og overgangen til bærekraftig 
matproduksjon på en sikker og 
trygg måte.  
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Det er hovedbudskapet i en av de mange 
rapportene fra VKM i 2022. I denne uttalelsen 
løfter komiteen fram dilemmaer som kan 
oppstå med det grønne skiftet og eksempler 
på kunnskap som trengs for å sikre et 
bærekraftig matsystem hvor maten som 
produseres er trygg og vil bidra til et sunt 
kosthold.  

Få, om noen annen norsk institusjon, er mer 
egnet til både å peke på kunnskapsbehovene, 
og frambringe helhetlig og tverrfaglig 
kunnskap innenfor mat- og miljøområdet enn 
VKM.   

VKMs særpreg og organisering gjør komiteen 
unik i norsk sammenheng. VKM skal levere 
uavhengig, vitenskapelig og etterprøvbar 
kunnskap innenfor mat, helse og miljø. Dette 
er nettopp hva myndighetene trenger for å 
løse utfordringene som samfunnet står overfor 
innenfor disse områdene. Komiteen består 
av medlemmer som besitter ekspertise på 
tvers av fagområder, og som derfor kan levere 
kunnskapsgrunnlag som er relevant og nyttig 
for flere sektorer.   

Tilbakemeldingene fra oppdragsgiverne 
og våre fire departementer er da også 

meget gode. De er utvetydige om at 
Vitenskapskomiteen gjør en god jobb, at våre 
rapporter er viktige for forvaltningen og at det 
er behov for vår tverrfaglige og uavhengige 
kompetanse. 

I august 2022 oppnevnte Helse- og 
omsorgsdepartementet en ny komité. 123 
fremragende fagfolk som har sitt daglige virke i 
kunnskapsinstitusjoner i Skandinavia, med stor 
bredde i kompetanse.  I den nye komiteen er 
klimakompetansen styrket. Det er fordi effekter 
av klimaendringer og hvordan de virker inn på 
økologiske og biologiske prosesser blir stadig 
viktigere, og vil inngå i oppdragene på fleste 
av våre fagområder framover. Jeg vil samtidig 
benytte anledningen til å takke den avgåtte 
komiteen for innsatsen i perioden september 
2018 til september 2022. 

2022 har vært et aktivt år. Komiteen har 
levert 35 rapporter, i tillegg til en rekke 
vurderinger av GMO-legemidler.  Vi signerte 
en intensjonsavtale med Helsedirektoratet, og 
startet arbeidet med en samhandlingsavtale 
med Statens legemiddelverk, som vil bli signert 
på nyåret. Vi økte også aktiviteten i vårt 
internasjonale arbeid som kontaktpunkt for 
EFSA.  
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Dette er Vitenskapskomiteen 
for mat og miljø
Vitenskapskomiteen for mat og miljø: en faglig uavhengig komité 
på mat-, helse- og miljøområdet 

VKM leverer et bredt utvalg av risikovurderinger, 
nytte- og risikovurderinger og andre 
vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra 
Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

Mattilsynet og Miljødirektoratet bruker 
vurderingene til å utarbeide råd, gi 
tillatelser, utvikle regelverk og gi innspill til 
departementene.  

VKM gjør også vurderinger av aktuelle 
problemstillinger på eget initiativ. 

Vurderingene gjøres adskilt fra og uavhengig 
av forvaltningens beslutninger. VKM skal ikke 
gi råd eller ta stilling til hvordan risiko og annen 
kunnskap skal håndteres, men kan utrede 
konsekvenser av ulike handlingsalternativer.  

VKM forsker ikke selv.  

VKM leverer vurderinger relatert til mattrygghet, 
ernæring, kosmetikk, dyrehelse, dyrevelferd, 
plantehelse, plantevernmidler, genmodifiserte 
organismer, mikrobiologiske produkter, 
fremmede organismer, handel med truede arter, 
økosystembasert forvaltning, klima og biologisk 
mangfold  

VKM følger internasjonale retningslinjer og 
standarder som gjelder for risikovurdering 
og kunnskapsoppsummering innen ulike 
fagområder. Vurderingene skal være 
etterprøvbare. 

Dette er VKM

agendaen på møter hvor medlemmer deltar. 
Agenda og referat fra møtene publiseres på 
nettstedet vkm.no. Retningslinjene for habilitet 
gjelder også eksterne eksperter som deltar i et 
avgrenset prosjekt. 

Åpenhet  
VKM skal praktisere full åpenhet om arbeidet og 
sørge for at de vitenskapelige vurderingene er 
offentlig tilgjengelige.  

VKM skal åpent kommunisere vurderingene i 
dialog med omverdenen. 

VKMs berørte parter omfatter oppdragsgivere, 
departementene, kunnskapsinstitusjoner, 
næringer, interesseorganisasjoner, 
fagmiljøer, journalister og forbrukere. Vi 
har samhandlingsavtaler med noen, og har 
kontaktmøter med flere.  

I 2022 hadde vi kontaktmøter med Helse- 
og omsorgsdepartementet, Mattilsynet og 
Miljødirektoratet.  

Sekretariatet 
VKM driftes av et vitenskapelig sekretariat. 
Sekretariatet styrer prosjektene og utfører 
vitenskapelige og kommunikasjonsfaglige 
oppgaver, og bistår hovedkomiteen og 
faggruppene i arbeidet med vurderingene.  

Administrativt er sekretariatet organisert som en 
egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. 

Sekretariatets direktør har ansvar for den daglige 
virksomheten. 

VKMs vedtekter er vedtatt av Helse- og 
omsorgsdepartementet.  

Uavhengig og tverrfaglig 
VKM består av en tverrfaglig komité med 
oppnevnte eksperter og et vitenskapelig 
sekretariat.  

De 123 ekspertene har kompetanse 
innen en rekke ulike fagfelt og er fra ulike 
kunnskapsinstitusjoner i Skandinavia. Ekspertene 
oppnevnes av Helse- og omsorgsdepartementet 
for fire år av gangen. Ekspertene er faglig 
uavhengige. De deltar i VKM i kraft av sin 
faglige ekspertise, og representerer ikke sin 
arbeidsgiver eller andre interesser. Det skal sikre 
at de som gjør de vitenskapelige vurderingene 
ikke står i et avhengighetsforhold til 
myndigheten som skal beslutte hvordan risikoen 
skal håndteres, eller til andre som har interesser i 
beslutningene som skal fattes.  

Uavhengigheten blir også ivaretatt ved at 
all kommunikasjon om oppdraget mellom 
oppdragsgiver og eksperter er i regi av 
sekretariatet i VKM.  

Komiteen har det faglige ansvaret for 
vurderingene som utgår fra VKM. Ingen kan 
instruere komiteen eller sekretariatet i faglige 
spørsmål. 

Habilitetserklæring 
Alle som deltar i arbeid for VKM må underskrive 
en habilitetserklæring. Erklæringene publiseres 
på nettsidene. Habilitet er et fast punkt på 

MattrygghetMattrygghet
MatproduksjonMatproduksjon

MiljøMiljø

https://www.vkm.no/download/18.7e19596115dabec04172ae40/1502181374889/Vedtekter%20for%20VKM.pdf


6 7

Ny vitenskapskomité på plass   

1. september 2022 startet den sjette Vitenskapskomiteen for 
mat og miljø på sitt oppdrag. Forut ligger en grundig prosess for 
å sikre at komiteen har medlemmer med høy faglig kompetanse 
innenfor trygg mat, matproduksjon og miljø.  

Utgangspunktet for komiteen er VKMs 
mandat. Komiteen må bestå av eksperter 
som har tung faglig kompetanse innenfor 
VKMs områder. Selv om mandatet ligger fast, 
må medlemmene også speile hva som er og 
antas å være spesielt aktuelt og relevant i den 
kommende fireårsperioden. Prosessen med 
oppnevning av ny komité startet derfor med å 
kartlegge hvilke behov oppdragsgiverne har for 
kunnskapsstøtte fremover.   Hvilken kompetanse 
bør medlemmene ha for å kunne gjennomføre 
de vitenskapelige vurderingene som 
oppdragsgiverne trenger, og i hvilke fagmiljøer 
finnes denne kompetansen?  

På bakgrunn av mandatet og oppdragsgivernes 
økte behov var det nødvendig å justere 
VKMs faggruppestruktur. Det er nå opprettet 
en egen faggruppe for GMO- legemidler. 
Den opprinnelige faggruppen for fremmede 
organismer og handel med truede arter (CITES) 
er delt i to, én for biologisk mangfold, én for 
CITES.  

Et omfattende og aktivt rekrutteringsarbeid i 
relevante kunnskapsinstitusjoner i Norge, Sverige 
og Danmark resulterte i 151 søkere. For å kunne 
vurderes, må kandidaten ha vitenskapelig 
kompetanse innenfor VKMs fagområder, 
på minimum doktorgradsnivå. I tillegg la vi 
vekt på erfaring med risikovurdering og/eller 
kunnskapsoppsummering, og erfaring fra 
faglig og/eller tverrfaglig arbeid i komiteer eller 
arbeidsgrupper. 

En egen bedømmelseskomité bestående av 
vitenskapsfolk fra hele Skandinavia vurderte 
søkernes vitenskapelige kompetanse. Helse- 
og omsorgsdepartementet foretok den 
endelige oppnevningen av ekspertene i 
den nye vitenskapskomiteen etter innstilling 
fra sekretariatet i VKM, og i samråd med 
Klima- og miljødepartementet, Landbruks- 
og matdepartementet og Nærings- og 
fiskeridepartementet.  Totalt 123 eksperter 
ble oppnevnt, fordelt på 13 faggrupper og en 
hovedkomité.  

 

Ny vitenskapskomité

Nøkkeltall 2022

VKM har også vurdert fire markedsføringssøknader 
av GMO-legemidler i forbindelse med Det 
europeiske legemiddelbyråets (European 
Medicines Agency, EMA) offentlige høringer. 
Vurderingene av GMO-legemidlene er utført 
på oppdrag fra Miljødirektoratet. I tillegg har 
VKM vurdert en søknad om klinisk utprøving 
av GMO-legemidler på oppdrag fra Statens 
legemiddelverk.  

VKM har i tillegg publisert en uttalelse om 
kunnskapsbehov knyttet til det et grønne 
skiftet i matproduksjon, og en rapport om 
kunnskapsbehov avdekket i VKMs vurderinger i 
perioden 2018 til 2022. 

I 2022 publiserte VKM til sammen 35 risikovurderinger og andre 
vitenskapelige vurderinger. Seks av vurderingene var på oppdrag 
fra Mattilsynet, sju på oppdrag fra Miljødirektoratet, og 20 var på 
oppdrag fra begge oppdragsgiverne. To ble gjort på eget initiativ.  

Nøkkeltall

Alle vurderingene og innspillene er offentliggjort 
på vkm.no, unntatt vurderingene av GMO-
legemidler. All dokumentasjon knyttet til disse 
søknadene er klausulert og unntatt offentlighet.  

VKM har som mål at oppdragsgiverne skal 
være tilfredse med risikovurderingene fra 
VKM. For å få tilbakemelding om tilfredshet 
sender VKM spørreskjemaer til Mattilsynet og 
Miljødirektoratet for alle oppdrag.
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I september holdt Url innlegg under 
VKMs oppstartsseminar for den nye 
vitenskapskomiteen. 

EU-prosjektet PARC (European 
Partnership for the Assessment of Risks 
from chemicals) 
VKM leder PARC prosjektet “Next generation 
risk assessment in practice”. Prosjektet 
tar utgangspunkt i skiftet i metoder for 
toksisitetstesting (fra dyrestudier til nye metoder 
som blant annet inkluderer in vitro studier) og 
hva man trenger av verktøy for å kunne bruke 
disse studiene som evidens i risikovurderinger. 
Hovedmålet er å utvikle verktøy for å kunne 
bruke studiene i evidensbasert identifisering og 
karakterisering av fare.

VKMs direktør holdt innlegg og deltok i 
paneldebatt under den store internasjonale 
konferansen ONE2022, en konferanse EFSA 
arrangerte sammen med European Centre 
for Disease Prevention and Control (ECDC), 
the European Chemicals Agency (ECHA), the 
European Environment Agency (EEA), the 
European Medicines Agency (EMA) – and the 
European Commission’s Joint Research Centre 
(JRC).

Les mer om ONE2022

EFSAs direktør Bernhard Url hold innlegg 
under et nasjonalt møte mellom VKM, 
matdepartementene og KLD, oppdragiverne 
og kunnskapsinstitusjonene i januar 2022. 

Internasjonalt samarbeid-
EFSA 
Sekretariatet i VKM er norsk kontaktpunkt for EUs myndighet for 
mattrygghet, EFSA (European Food Safety Authority).  

var det formøter med matdepartementene og 
Mattilsynet. I 2022 var VKMs direktører Harald 
Gjein norsk representant i Advisory Forum. 
Danica Grahek-Ogden, VKM-sekretariatet, var 
vararepresentant.  

I 2019 vedtok EU endringer i EUs matforordning 
og andre forordninger gjennom den såkalte 
«åpenhetsforordningen». EFSA styrker blant 
annet sitt internasjonale samarbeid, og 
oppgavene som EFSAs nasjonale kontaktpunkter 
blir utvidet fra 2023. Som kontaktpunkt har 
VKM vært representert i EFSAs styringsgruppe 
for utvikling av kontaktpunktenes rammevilkår 
og nye oppgaver.   I 2022 har sekretariatet også 
jobbet for å bedre rammevilkårene for de såkalte 
artikkel 36 institusjonene.

Les mer om artikkel 36 nettverket her og se 
hvilke norske institusjoner som med i nettverket

Som kontaktpunkt og representant i Advisory 
Forum, deltar sekretariatet i arbeidsgrupper i 
EFSA innenfor temaet «Scientific Cooperation», 
både på strategisk og operasjonelt nivå. I 2022 
har sekretariatet deltatt i programkomiteen for 
Risk Assessment Research Assembly (RARA) 
2022, og i en arbeidsgruppe som vurderer 
mulighetene for en felles publiseringsplattform 
for risikovurderinger i EU/ EØS. 

Les mer om RARA 2022

Som kontaktpunkt for EFSA skal VKM fremme 
utveksling av informasjon og kunnskap 
mellom EFSA og medlemslandene. Direktøren 
i VKM er Norges representant i EFSAs 
rådgivende organ, Advisory Forum. Både 
kontaktpunktrepresentantene og Advisory 
Forum møtes fire ganger i året.  

Se hvilke EFSA-nettverk Norge er representert i  

EFSA gjør risikovurderinger og gir råd 
til EU-kommisjonen, EU-parlamentet og 
medlemslandene innenfor områdene matbårne 
sykdommer, ernæring og næringsstoffer, 
forurensende stoffer, dyrehelse og dyrevelferd, 
plantehelse, plantevernmidler og produksjon og 
distribusjon av næringsmidler.  

EFSA arbeider kontinuerlig med å forbedre 
de vitenskapelige metodene som brukes 
i vurderingene. VKM bruker mange av 
retningslinjene som EFSA utvikler.  

Fagpanelene og vitenskapskomiteen i EFSA er 
satt sammen av de fremste ekspertene i Europa, 
blant annet fra Norge. Noen av de norske 
fagekspertene i EFSA er også fageksperter for 
VKM. 

EFSA og VKM i 2022  
Sekretariatet deltok på alle kontaktpunktmøter 
med EFSA og alle møter i EFSAs Advisory Forum 
i 2022.  I forkant av møtene i Advisory Forum 

Om EFSA

Risk Assessment Research Assembly (RARA) 2022, Berlin 7 December. Foto: EFSA

https://www.one2022.eu/
https://vkm.no/efsa/omefsa/artikkel36oppdrag.4.2994e95b15cc54507163ed11.html
https://vkm.no/efsa/omefsa/artikkel36oppdrag.4.2994e95b15cc54507163ed11.html
https://www.efsa.europa.eu/en/events/risk-assessment-research-assembly-rara-2022-video-recording-available
https://vkm.no/efsa/omefsa/nettverkene.4.2994e95b15cc54507163f48b.html
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Miljødirektoratet er forvaltningsmyndighet 
for CITES i Norge, og har ansvar for at 
konvensjonen følges opp og etterleves. 
Miljødirektoratet gir blant annet tillatelse til 
eksport og import av CITES listede arter. 

CoP19
Deltagere fra VKM var med på det 19. partsmøte 
(CoP19) for CITES i Panama 14.-25. november. 
VKM hadde vurdert kunnskapsgrunnlaget for 
listeforslagene som ble behandlet på partsmøtet, 
på oppdrag for Miljødirektoratet. VKMs rapport 
var en del av det vitenskapelige grunnlaget for 
Norges mandat og posisjon på møtet.  

På partsmøtet ble Hugo de Boer, leder av 
VKMs faggruppe for CITES, oppnevnt som 
vararepresentant i plantekomiteen for europeiske 
land utenfor EU.

Les mer om partsmøtet her. 

Konvensjonen er en internasjonal avtale som 
overvåker og regulerer handel med arter av ville 
planter og dyr for å forhindre at de utryddes. 
Konvensjonen trådte i kraft i 1975, og har per i 
dag 184 medlemsland, kalt parter.  

VKM ble oppnevnt som vitenskapelig myndighet 
for CITES i Norge fra og med 1. januar 2020. 
Som vitenskapelig myndighet er VKM ansvarlig 
for å utarbeide alle vitenskapelige vurderinger 
som er nødvendige for å kunne håndheve 
avtalen effektivt i Norge. 

 VKM har ansvar for å:  

• vurdere møtedokumenter i forkant av 
internasjonale CITES-møter 

• vurdere status for arter på liste I hvor det er 
søkt om import/eksporttillatelse  

• vurdere effekter av import/eksport for 
artsgrupper på liste II  

• bistå Miljødirektoratet med å utarbeide 
listeforslag til regulering av arter  

• analysere handelsnivået for arter som 
finnes på norsk territorium (significant trade 
review)  

• delta på møter i CITES dyre- og 
plantekomité  

Internasjonalt samarbeid-
CITES 
VKM er norsk vitenskapelig myndighet under Konvensjonen 
for regulering av internasjonal handel med truede plante- og 
dyrearter (CITES).  

Om CITES

https://cites.org/eng/cop19
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- Oppvarmingen er sterkere, hurtigere og i 
større skala enn hva vi har sett tidligere. Derfor 
er sammenlikningsgrunnlaget fraværende, og 
spådommer om hvordan komplekse økosystemer 
oppfører seg tilsvarende usikre, sier Kausrud.  

Les hele rapporten på vkm.no 

Det er budskapet i en kunnskapsoppsummering som 
VKM har gjort for Miljødirektoratet. 

Bakgrunn 
Det meste av skogen i Norge er del av barskogbeltet 
som strekker seg fra Fennoskandia gjennom Sibir, 
Alaska og Canada. Skogene er formet av den boreale 
klimasonen. Boreal skog dekker ca. 40 prosent av 
Norges landareal. 

Ettersom global oppvarming gjør seg mer gjeldende 
jo nærmere man kommer polområdene, er norsk 
skog utsatt for raske klimaendringer. 

VKM har vurdert og sammenfattet kunnskap om 
hvordan klimaendringer vil påvirke den økologiske 
tilstanden i norsk boreal skog, og om det er forhold 
som gjør skogøkosystemet mer sårbart eller mer 
motstandsdyktig mot klimaendringer. 

VKM har oppsummert effekter av endringer som er 
forårsaket av klima, og ikke av annen menneskelig 
aktivitet. 

Resultater 
-Basert på dagens kunnskap, vil norsk boreal skog 
bli moderat til sterkt påvirket av klimaendringer frem 
mot utgangen av århundret. Graden av påvirkning 
avhenger av om klimagassutslippene fortsetter å øke, 
stabiliseres eller reduseres de neste årtiene, sier Kyrre 
Kausrud, faglig ansvarlig for arbeidet. 

På kort sikt, frem mot 2030 – 2050, kan en del 

positive og negative effekter av klimaendringer 
oppveie hverandre. 

Gran kan for eksempel nyte godt av forlenget 
vekstsesong og mer nedbør. Samtidig ser den ut til 
å være spesielt sårbar for klimapåvirkninger. Gran 
tåler tørke og hetebølger dårlig, og er utsatt for en 
rekke insekter og soppsykdommer, som trolig vil øke 
i omfang med høyere temperaturer. 

-Vi må regne med en økning i skader på norske 
skogstrær, særlig gran.  Insektangrep og ulike 
sykdommer ser ut til å være det som vil forårsake 
mest død på etablerte trær. Det vil også være risiko 
for mer skogbrann og stormfellinger, sier Kausrud. 

Det er sannsynlig at klimaendringer vil svekke 
skogøkosystemets evne til å lagre karbon. Årsaken er 
at nedbrytning av organisk materiale i jordsmonnet i 
boreale skoger, vil gå raskere når klimaet er varmere. 

-Karbontapet kan reverseres med årene, men i 
mellomtiden er det et problem at mer oppvarming 
frigir mer drivhusgasser, og at våre viktigste treslag er 
sårbare for oppvarming. 

-På lengre sikt, fra 2040-2060 og frem mot 2100, 
vil de negative effektene bli mer dominerende. 
Det gjelder særlig effekter av ekstremvær og 
skadegjørere, sier Kausrud. 

Usikkerhet 
Det er stor usikkerhet om konklusjonene. 

Biologisk mangfold 
Publisert 29. april 2022  

Klimaendringer og påvirkning 
på økosystemet skog  

Klimaendringer vil føre til mer ekstremvær og skogskader, og endre norsk boreal 
skog vesentlig i dette århundret. Større mangfold av trær og andre organismer kan 
gjøre den boreale skogen mer robust og motstandsdyktig overfor endringer. 

Utvalgte rapporter

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/klimaendringerogpavirkningpaokosystemetskog.4.3ab0c18c17889d7716c944c7.html
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Frost Andersen peker på at det er mange andre 
kilder til disse miljøgiftene i norsk kosthold. 

-Selv om et lavere inntak av fisk vil føre til en viss 
reduksjon i eksponering for miljøgifter, er det 
ikke tilstrekkelig til å få eksponeringen under 
tålegrensene. 

Les hele rapporten på vkm.no. 

Det konkluderer VKM i en nytte- og risikovurdering 
av fisk i norsk kosthold, som er gjort på oppdrag fra 
Mattilsynet. 

Bakgrunn 
Ny kunnskap og nye tålegrenser for eksponering for 
miljøgiftene dioksiner og dioksinlignende PCB-er og 
for perfluoralkylstoffene PFOS og PFOA (PFAS-er), er 
bakgrunnen for at Mattilsynet ba om en ny nytte- og 
risikovurdering. 

Mattilsynet ønsket svar på hvilke helsemessige 
konsekvenser det vil få hvis befolkningen i Norge 
fortsetter å spise samme mengde fisk som i 
dag, og hvis inntaket øker opp til nivået som 
Helsedirektoratet anbefaler, det vil si 300 – 450 gram 
fisk i uken for voksne.  

Økt fiskeinntak er bra for helsa 
Nytte- og risikovurderingen er basert på omfattende 
systematiske kunnskapsoppsummeringer om 
sammenhenger mellom å spise fisk og en rekke 
helseutfall.  

I vurderingen er det beregnet at norske kvinner i 
snitt spiser 240 gram fisk i uken, og menn om lag 350 
gram. 

Den kvantitative analysen som VKM har 
gjennomført, tyder på at det vil bli flere tilfeller av 
sykdom og dødsfall for flere av helseutfallene, hvis 
inntaket av fisk går ned til 150 gram per uke. 

-Det indikerer at lavt inntak av fisk er en mulig 
helserisiko, og at man ved dagens inntak går glipp 
av gunstige effekter av å spise fisk, sier Lene Frost 
Andersen, faglig leder av arbeidet. 

Samtidig tyder den kvantitative analysen på at 
hvis man øker inntaket av fisk opp til anbefalt nivå, 
vil forekomst av koronar hjertesykdom og slag 
i befolkningen gå ned. Det gjelder spesielt hvis 
inntaket er opp mot 450 gram per uke. 

Økt inntak av fisk vil også føre til at andelen av 
befolkningen som får i seg for lite jod og selen går 
ned. Store deler av befolkninger har for lavt inntak av 
vitamin D og jod. Økt inntak av fet fisk, kan også ha 
betydning for de som får i seg for lite D-vitamin, og 
økt inntak av mager fisk er positivt for de som får i 
seg for lite jod. 

Risiko fra miljøgifter 
Økt inntak av fisk vil føre til at nesten alle 
aldersgrupper vil overskride tålegrensen for 
miljøgiftene som er vurdert. 

Kritiske effekter av å bli eksponert for dioksiner 
og dioksinlignende PCB-er og for PFAS-er er 
henholdsvis dårligere sædkvalitet og lavere effekt av 
vaksiner hos barn. 

VKM har ikke beregnet i hvilken grad disse 
helseutfallene bidrar til sykdomsbyrden i Norge. 

Hovedkomiteen 
Publisert 7. juni 2022  

Fisk i norsk kosthold - 
nytte- og risikovurdering  

Helsefordelene av å øke inntaket av fisk og spise to – tre måltider i uken, oppveier 
risikoen for negative helseeffekter av å få i seg miljøgifter fra fisk. Det gjelder for alle 
aldersgrupper. 

Utvalgte rapporter

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/fiskinorskkostholdnytteogrisikovurdering.4.413ea92416707dc43759fba3.html
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Antimikrobiell resistens i miljøet 

Overvåking av antimikrobiell resistens i miljøet vil 
kunne bidra med kunnskap. 

Det er hovedbudskapet i en selvinitiert rapport fra 
VKM. 

Hvis det skal etableres et program for å overvåke 
antimikrobiell resistens i miljøet i Norge, bør 
programmet sette søkelys på effekter av menneskelig 
aktivitet. Et slikt program bør også samspille med og 
understøtte tilsvarende internasjonale initiativ.  

Hva VKM har gjort 
VKM har vurdert grunnlaget for en systematisk 
tilnærming til overvåking av antimikrobiell resistens 
i miljøet. Vurderingen er basert på én helse-
paradigmet, det vil si at helsa til mennesker, dyr og 
miljø henger sammen. 

Vurderingen har lagt til grunn metodikken som 
brukes i etablerte overvåkningsprogrammer. 
Det omfatter typer, definisjoner og beskrivelser 
av resistens, de eksperimentelle tilnærmingene 
som brukes til å bestemme resistens i miljøet, 
viktige grensesnitt der gener, mikrober og 
antimikrobielle stoffer som stammer fra ulike miljøer 
møtes, og gjeldende internasjonale initiativer for 
miljøovervåking. 

Vi trenger mer kunnskap om antimikrobiell resistens i miljøet, og hvilken risiko det 
kan ha for helsa til mennesker og dyr. 

Mikrobiell økologi
Publisert 13. oktober 2022 

I rapporten presenter VKM også de viktigste 
usikkerhetene og kunnskapshullene. 

Les hele rapporten på vkm.no. 

På grunn av mangelfulle data er det usikkert hvor 
stor en eventuell belastning vil bli. Det er budskapet 
i en risikovurdering som VKM har gjort for 
Mattilsynet. 

Arsen, kadmium, krom, kobber, bly, kvikksølv, 
nikkel og sink finnes i jorda og som forurensing i 
gjødselvarer. Når gjødselvarer med disse stoffene 
tilføres jorda over flere år, kan stoffene hope seg opp 
og lagres i jorda. Det kan ha negative konsekvenser 
for miljøet og for helsa til dyr og mennesker. 

På fagspråk brukes betegnelsen «potensielt toksiske 
elementer». 

VKM har vurdert konsekvenser av å bruke 
gjødselvarer som inneholder potensielt toksiske 
elementer. I vurderingen inngår mineralgjødsel, 
husdyrgjødsel fra storfe, gris, fjørfe og hest, biorest 
basert på matavfall, og en blanding av husdyrgjødsel 
og matavfall og fiskeslam. 

VKM har også vurdert dagens grenseverdier 
i gjødselvareforskriftens kvalitetsklasse II og 
sammenlignet mot resultatene for de ulike 
gjødselvarene. 

Bruken er vurdert ut fra scenarioer som er 
representative for norske jordbruksområder med 

Tungmetaller og arsen i gjødselvarer og 
jord – effekt på helse og miljø i Norge   

Bruk av gjødselvarer som inneholder tungmetaller og arsen kan føre til at vi over 
tid får mer av slike stoffer i næringskjeden. Økning av arsen, kadmium, bly og 
kvikksølv er spesielt uønsket. 

ulike jordegenskaper, nedbør og konsentrasjon av 
stoffene i dagens jordbruksjord. 

VKM har vurdert konsentrasjoner i dag og i et 100-
års perspektiv. 

Resultater 
Ifølge VKM kan bruk av gjødselvarer som inneholder 
potensielt toksiske elementer føre til at vi over tid 
får mer av stoffene i miljøet, og at konsentrasjoner 
av kobber, kvikksølv, bly og sink vil øke i mange 
regioner.  

Trine Eggen, ansvarlig for arbeidet, peker på at vi 
mangler kunnskap om omdanning til metylkvikksølv 
og opphopning i næringskjeden. Det er knyttet 
spesielt stor usikkerhet til modellering av kvikksølv. 

Eggen peker også på at mer bruk av gjødsel med 
opphav fra akvakultur og marine produkter trolig 
kan gi høyere innhold av arsen i miljøet. Vi mangler 
kunnskap om omdanning av organisk til mer giftig 
uorganisk arsen i miljøet.  

Når det gjelder dyrefôr, er dagens nivå av de giftigste 
stoffene – kadmium, kvikksølv og bly -generelt 
langt under nivåene som anses å være en risiko for 
dyrehelse. 

Les hele rapporten på vkm.no  

Fôr  
Publisert 29. mars 2022  

Utvalgte rapporter

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/antimikrobiellresistensimiljoet.4.ad2b36d178c0d9d0afd59a2.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/tungmetallerogarsenigjodselvarerogjordeffektpahelseogmiljoinorge.4.6ef00a6c15feaaffcf171dd9.html
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CITES
Publisert 15. februar 2022   

Det er budskapet i en kunnskapsoppsummering som 
VKM har gjort for Miljødirektoratet. 

Få observasjoner 
Kunnskap om vågehval er i stor grad basert på 
ganske få observasjoner fra begrensede deler av 
utbredelsesområdet. 

-Vi mangler data om grunnleggende biologiske 
egenskaper som migrasjon, reproduksjon og 
demografi, opplyser Eli Knispel Rueness, ansvarlig for 
arbeidet med oppsummeringen.  

Om vågehval 
Vågehval er utbredt på den nordlige og sørlige 
halvkule i Atlanterhavet og Stillehavet. Vågehval er en 
utpreget vandrende art og finnes i polare, tempererte 
og tropiske havområder. 

Den internasjonale naturvernunionen anslo i 2018 at 
den totale vågehvalbestanden er på 200 000 voksne 
individer. Det er ukjent om trenden er opp- eller 
nedadgående.  

Det er observert at bestanden forflytter seg 
nordover i Nord-Atlanteren både sommer og vinter. 

Kunnskapsoppsummering om vågehval 

Kunnskapen om vågehval er mangelfull, og det er vanskelig å beregne hvor stor 
bestanden er globalt og hvordan den utvikler seg. 

Utviklingen vil trolig fortsette, på grunn av global 
oppvarming,  

Hva påvirker bestanden? 
Vågehval utsettes for påkjørsel av båter, støy og 
forurensing, havner som bifangst, og setter seg fast 
i fiskeutstyr eller søppel. Ifølge oppsummeringen er 
det uvisst hvordan forurensing og klimaendringer vil 
påvirke bestanden på lang sikt. 

Hvalfangst har vært og er en betydelig årsak til 
unaturlig død for vågehval. 

Den internasjonale hvalfangstkommisjonen innførte 
et hvalfangstmoratorium på 1980-tallet, som 
overholdes av de fleste land i verden.  

Vågehvalen står på Appendix I til konvensjonen om 
internasjonal handel med truede arter av vill fauna og 
flora, CITES, som betyr at internasjonal kommersiell 
handel er forbudt. 

Norge har reservert seg mot listingen, og har siden 
2014 vært verdens eneste eksportør av vågehvalkjøtt. 

Les hele rapporten på vkm.no 

Det konkluderer VKM i en risikovurdering, som er 
gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. 
Hva har VKM gjort? 

Fasaner og rapphøns er satt ut i norsk natur siden 
slutten av 1800-tallet. Fuglene brukes til jakttrening 
av stående fuglehunder.  

VKM har vurdert hvilke konsekvenser utsetting kan 
ha for konkurranse med norske fugler, krysning med 
beslektede arter, overføring av sykdom og på flora 
og fauna i utsettingsområdene. VKM har videre 
vurdert indirekte konsekvenser for andre arter, og 
effekter på biologisk mangfold i et 50-års perspektiv. 

I tillegg har VKM vurdert hvordan hold, transport, 
utsetting og eksponering for jakthunder påvirker 
velferden til fasaner og rapphøns. 

Resultater og konklusjoner 
VKMs vurdering viste at utsetting av fasaner og 
rapphøns utgjør en risiko for biologisk mangfold og 
for helsa og velferden til fuglene.  

Risikoen for negative økologiske konsekvenser kan 
være spesielt stor for sårbare arter som finnes i 

Utsetting av fasaner og rapphøns for trening 
av fuglehunder - konsekvenser for biologisk 
mangfold, dyrevelferd og dyrehelse 

områdene hvor fasaner og rapphøns settes ut, blant 
annet for gulspurv.  

Det er moderat risiko for at utsetting kan ha 
negative effekter på flora og virvelløse dyr. 

Indirekte kan aktiviteter knyttet til utsetting 
av fasaner og rapphøns føre til moderat risiko 
for endringer i forekomst av rovdyr, og påvirke 
konkurranseforhold mellom arter. 

Når det gjelder dyrehelse og dyrevelferd, 
konkluderer VKM med at det for de mest 
smittsomme sykdommene kan være høy risiko for 
overføring av sykdom til ville fuglebestander, blant 
annet fugleinfluensa og Newcastle Disease.   

Ifølge vurderingen er alle forhold i forbindelse med 
utsetting en velferdsmessig belastning for fasaner 
og rapphøns. 

Risikovurderingen er godkjent av VKMs faggruppe 
for biologisk mangfold. 

Les hele rapporten på vkm.no 

Biologisk mangfold
Publisert 30. november 2022  

Utsetting av fasaner og rapphøns i norsk natur fører med seg risiko for biologisk 
mangfold, dyrehelse og dyrevelferd. 

Utvalgte rapporter

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kunnskapsoppsummeringomvagehval.4.10cf54c517d4cc8fee79893d.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/utsettingavfasanerograpphonsfortreningavfuglehunderkonsekvenserforbiologiskmangfolddyrevelferdogdyrehelse.4.27e32b4a180c20075ae5f4e5.html
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(Alfabetisk etter fagområde. Engelsk tittel på publikasjon)

Biologisk mangfold
• Utsetting av fasaner og rapphøns for trening av fuglehunder - konsekvenser for biologisk mangfold, 

dyrevelferd og dyrehelse

• Vårjakt på ender - risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd

• Klimaendringer og påvirkning på økosystemet skog

• Kjempeveps fra Asia - risiko for biologisk mangfold og bier

Dyrehelse og dyrevelferd  
• Dyrevelferd hos fjørfe i Norge - kunnskapsoppsummering

Forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester 
• Dioksiner i maten til den norske befolkningen

Fôr
• Tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord – effekt på helse og miljø i Norge

• Konsekvenser av å importere grovfôr

Genmodifiserte organismer - mat og fôr 
• Vurdering av den genmodifiserte soyaen A5547-127 under EUs forordning 1829/2003/EF om 

genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-020)

• Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 88017 under EUs forordning 1829/2003/EF om 
genmodifisert mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-14)

• Vurdering av den genmodifiserte rapsen GT73 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert 
mat og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-002)

• Vurdering av den genmodifiserte soyaen MON 87705 × MON 87708 × MON 89788 under EUs 
forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-EFSA-GMO-NL-2015-126)

• Vurdering av den genmodifiserte soyaen SYHT0H2 under EUs forordning 1829/2003/EF om 
genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-DE-2012-111)

• Vurdering av den genmodifiserte maisen DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 under EUs forordning 
1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2018-150) 

• Vurdering av den genmodifiserte maisen 1507 x MON 810 x MIR162 x NK603 under EUs forordning 
1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2015-127) 

• Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 88017 x MON 810 under EUs forordning 1829/2003/EF 
om genmodifisert mat og fôr (søknad/fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-017) 

• Vurdering av den genmodifiserte maisen MON 87427 × MON 87460 × MON 89034 × 1507 × MON 
87411 × 59122 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat og fôr 

Alle publiseringer i 2022

Alle publiseringer

• Vurdering av den genmodifiserte maisen BT11 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert mat 
og fôr (fornyelsessøknad EFSA-GMO-RX-016) 

• Vurdering av den genmodifiserte bomullen GHB614 under EUs forordning 1829/2003/EF om 
genmodifisert mat og fôr (fornyelses søknad EFSA-GMO-RX-018) 

• Vurdering av den genmodifiserte soyaen GMB151 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert 
mat og fôr (søknad EFSA-GMO-NL-2018-153) 

• Vurdering av den genmodifiserte bomullen GHB811 under EUs forordning 1829/2003/EF om 
genmodifisert mat og fôr (søknad EFSA‐GMO‐ES‐2018‐154) 

• Vurdering av den genmodifiserte oljerapsen 73496 under EUs forordning 1829/2003/EF om genmodifisert 
mat og fôr 

• Vurdering av den genmodifiserte maisen NK603 × T25 × DAS‐40278‐9 under EUs forordning 1829/2003/EF 
om genmodifisert mat og fôr 

Hovedkomiteen 
• Kunnskap om mat og miljø: trenger aktive norske forskningsmiljøer for å fylle kunnskapshull

• Det grønne skiftet i matproduksjon: behov for tverrfaglig kunnskap

• Risikorangering av fremmedstoffer i mat - hvilke matvarer er det relevant å overvåke? 

• Fisk i norsk kosthold - nytte- og risikovurdering

Konvensjonen om internasjonal handel med truede arter (CITES) 

• Eksport av en levende Borneo orangutang

• Vurdering av kunnskapsgrunnlag for listing av truede ville dyr og planter (CITES) 

• Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark

• Utførsel av en levende rød panda (Ailurus fulgens) fra Norge til Tsjekkia for hold i dyrehage

• Kunnskapsoppsummering om vågehval

Mikrobiell økologi 
• Antimikrobiell resistens i miljøet 

Plantevernmidler 
• Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat

Tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk 
• Nytte- og risikovurdering av solkrembruk 

I 2022 publiserte VKM 35 I 2022 publiserte VKM 35 
risikovurderinger eller andre risikovurderinger eller andre 
vitenskapelige vurderinger. vitenskapelige vurderinger. 

https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/utsettingavfasanerograpphonsfortreningavfuglehunderkonsekvenserforbiologiskmangfolddyrevelferdogdyrehelse.4.27e32b4a180c20075ae5f4e5.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/utsettingavfasanerograpphonsfortreningavfuglehunderkonsekvenserforbiologiskmangfolddyrevelferdogdyrehelse.4.27e32b4a180c20075ae5f4e5.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/varjaktpaenderrisikoforbiologiskmangfoldogdyrevelferd.4.5cf8ff981808a92a589d00a9.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/klimaendringerogpavirkningpaokosystemetskog.4.3ab0c18c17889d7716c944c7.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kjempevepsfraasiarisikoforbiologiskmangfoldogbier.4.6d02983b17b10aa915e7d751.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/dyrevelferdhosfjorfeinorgekunnskapsoppsummering.4.6dd9e77217f1b6489fda6750.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/dioksinerimatentildennorskebefolkningen.4.413ea92416707dc4375a0a18.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/tungmetallerogarsenigjodselvarerogjordeffektpahelseogmiljoinorge.4.6ef00a6c15feaaffcf171dd9.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/konsekvenseravaimporteregrovfor.4.372fcd091727089bb664ab15.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kunnskapommatogmiljotrengeraktivenorskeforskningsmiljoerforafyllekunnskapshull.4.6703f427184b917f2301d0fc.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/detgronneskiftetimatproduksjonbehovfortverrfagligkunnskap.4.5c3b7c121847dbbe96b7cc0b.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/risikorangeringavfremmedstofferimathvilkematvarererdetrelevantaovervake.4.3339a32617b42a935c96c486.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/fiskinorskkostholdnytteogrisikovurdering.4.413ea92416707dc43759fba3.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/eksportavenlevendeborneoorangutang.4.18faa6941840e2d1024e3130.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/vurderingavkunnskapsgrunnlagforlistingavtruedevilledyrogplantercites.4.3aa89d41183b2c97f3ee7157.html
http://Re-eksport av tre levende individer av arten bredsnutekaiman (Caiman latirostris) fra Norge til Danmark
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/utforselavenlevenderodpandaailurusfulgensfranorgetiltsjekkiaforholdidyrehage.4.343e8e82180192e61b8b6235.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kunnskapsoppsummeringomvagehval.4.10cf54c517d4cc8fee79893d.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/antimikrobiellresistensimiljoet.4.ad2b36d178c0d9d0afd59a2.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/kombinasjonseffekteravplantevernmiddelresterimat.4.5cf8ff981808a92a589cbdb0.html
https://vkm.no/risikovurderinger/allevurderinger/nytteogrisikovurderingavsolkrembruk.4.5bcc54501619334f196f1b25.html
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