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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
(Faggruppe 6) 

Dato: 14.03.2016, kl. 10-15 
Sted: Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM. 
Møteleder: Åshild Krogdahl 

Deltakere 

Fra Faggruppe 6:  
Åshild Krogdahl (leder), Einar Ringø, Live Nesse, Trine Eggen, Erik-Jan Lock og Rolf Erik Olsen. 

Forfall:  
Robin Ørnsrud 

Fra Mattilsynet, Seksjon fôr i Regelverksavdelingen:  
Ingunn Ormstad 

Fra sekretariatet til VKM:  
Gisle Solstad, Astrid Tvedt, Edgar Rivedal (ref.) og koordinator for FG 6 Tron Ø. Gifstad  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker som 
skulle opp på dette møtet.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll 

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Det var ingen kommentarer til 
protokollen. 

3. VKM’s Intranett 

Astrid Tvedt fortalte om status for nytt intranett, Risken, som er under utprøving i 
sekretariatet. Implementering vil skje i faggruppene over noe tid. Hensikten med Risken er 
at det skal bli enklere å samarbeide på tvers av faggrupper samt deling av dokumenter både 
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innenfor sekretariatet, prosjektgrupper og faggruppene. Videre skal det være enkelt og 
oversiktlig å finne frem til informasjon. 

4. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Åshild Krogdahl informerte om sakene som ble tatt opp på møte i Hovedkomiteen 4 
desember 2015. Rapporten med synliggjøring av kunnskapsbehov som VKM avdekker i 
arbeidet sitt skal behandles på neste møte i Hovedkomiteen. Sekretariatet i VKM jobber med 
et prosjekt om hvordan usikkerhet i risikovurderinger skal beskrives, vurderes og 
kommuniseres på best mulig måte til mottakerne. Også dette prosjektet skal behandles på 
neste møte i Hovedkomiteen. 

5. Saker som skal behandles på møte  

Evaluering av koksidiostatikaprosjektet 

Risikovurderingen fikk mye medie-oppmerksomhet ved publisering. De fleste 
kyllingprodusentene har nå tatt narasin ut av fôret på eget initiativ. Arbeidet med 
vurderingen var mer omfattende enn antatt i utgangspunktet og det var litt vanskelig å få 
koordinert de 3 resistensvurderingene som gikk parallelt. Det var veldig godt samarbeid 
innad i prosjektgruppa og samarbeidet med Mattilsynet, faggruppe og prosjektleder gikk 
veldig bra. VKM sin mal passet ikke helt for denne vurderingen, men alle hovedoverskriftene 
ble fulgt. Faglig leder av arbeidet med vurderingen fikk veldig god hjelp av VKM’s 
kommunikasjonssjef i forkant av publiseringen.  

Mineralgjødsel 

EU kommer med en vurdering om grenseverdier for tungmetaller i mineralgjødsel 23. mars. 
Denne vurderingen skal på ett års høring. Mattilsynet har signalisert at de vil komme en 
bestilling til VKM i den anledning.  

6. Egeninitierte saker  

Standardiserte risikovurderingsverktøy for overføring av uønskede stoffer fra miljø til råstoff i 
matkjeden og fôr. Trine Eggen innledet om dette tema der fokus er på uønskede stoffer fra 
miljø til matkjede (eksempel slam).  Hun foreslo å dele vurderingen i to; 1) beskrivelse av 
status for metoder til risikovurdering, 2) utføre risikovurdering av utvalgte stoffer. I den 
første delen kan det være aktuelt å utarbeide en mal for risikovurdering. I den andre delen 
kan en velge stoffer som oppfattes som kritiske, eller stoffer der datagrunnlaget er forbedret 
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siden 2009 da en tilsvarende vurdering ble gjort. Det kan være aktuelt å involvere andre 
faggrupper i dette arbeidet. 

Fôr til kjæledyr. Eksempler på aktuelle problemstillinger kan være flg tema: Kan høyt 
proteinnivå være medvirkende årsak til nyre-sykdom hos kjæledyr? Hva med fettløselige 
vitaminer og utegående katter; får de for mye?  

Nanoteknologi. Det har kommet mye ny kunnskap om nanoteknologi i relasjon til human 
helse. Er dette aktuelle problemstillinger på fôr-området?  

Klima-endringer og planter. Vil klimaendringer føre til oppvekst av noen plantetyper og tap 
av andre? (Ikke vurdert som veldig aktuelt) 

Innsekter som fôr. Det kan være aktuelt med innsekter som fôr til fisk. Hvilke utfordringer 
kan være knyttet til dette? 

Tang og tare brukt som fôr. Det kan være aktuelt med tang og tare som fôr til fisk. Hvilke 
utfordringer kan være knyttet til dette? 

Slakteriprodukt som fôr til oppdrettsfisk. Ikke vurdert som veldig aktuelt.  

E-vitamin/selen-behov i husdyrnæringen. Ikke vurdert som veldig aktuelt. 

7. Mattilsynet 

Ingunn Ormstad orienterte blant annet om ny omorganisering i Mattilsynet og hun orienterte 
fra de siste møtene i EU’s komitè angående fôr og fôrtilsetninger. Hun nevnte blant annet at 
Ethoxyquin er mye brukt som antioksydant i fiskefôr, og at det kan være et problem med en 
mulig gentoksisk metabolitt og forurensing. BHA/BHT er under vurdering som mulige 
erstattere for Ethoxyquin.  

8. Administrasjon 

Administrasjonssjef Gisle Solstad orienterte om prosessen med å innlemme VKM i FHI, og 
det viktige i at VKM fortsatt skal være faglig uavhengig. Gisle orienterte videre om at VKM 
sekretariatet flytter etter påske til Pilestredet Park 7A. Det arrangeres også en Trygg mat 
konferanse 7. april i Oslo der blant annet EFSA sin direktør deltar. 

9. Nytt fra sekretariatet 

Det ble ikke tid til dette punktet. Utsettes til senere møter.  
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10. Møter o.a. av felles interesse 

Det skal være et «antibiotikamøte» i Nederland i september. Det bør vurderes om 
koksidiostatikavurderingen skal presenteres der. 

11. Eventuelt 

Trine Eggen leser igjennom kunnskapsbehovsrapporten og vurderer om det bør spilles inn 
noe der om behov for risikovurdering av uønskede stoffer fra miljø til matkjede. 

12. Nye møtedatoer 

Neste møte blir bestemt senere.  

 

 


