Protokoll
Fra møte i faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
(Faggruppe 6)
Dato: 19.03.2015, kl. 11-16
Sted: Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM.
Møteleder: Åshild Krogdahl

Deltakere
Fra Faggruppe 6:

Åshild Krogdahl (leder), Einar Ringø, Live Nesse, Robin Ørnsrud, Trine Eggen, Erik-Jan Lock
og Rolf Erik Olsen.
Forfall:
Ingen
Fra Mattilsynet, Seksjon fôr i Regelverksavdelingen:
Ole Taugbøl
Fra sekretariatet til VKM:
Gisle Solstad, Astrid Bjerkås, Anne Marie Bakke og koordinator for FG 6 Tron Ø. Gifstad (ref.)

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.

Kommunikasjon, rutiner, prosjekt

VKMs administrasjonssjef, Gisle Solstad, orienterte faggruppen om hvordan og hvorfor VKM
jobber prosjektbasert.
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Kommunikasjonssjef Astrid Bjerkås orienterte om rutiner for kommunikasjon i VKM og hva
sekretariatet kan bistå med i forbindelse med arbeidsprosessen og publiseringen av VKMs
uttalelser. Astrid Bjerkås minnet medlemmene om alltid å kontakte sekretariatet ved
pressehenvendelser, ikke ta intervjuet på sparket og å be om sitatsjekk.

4.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Åshild Krogdahl informerte om sakene som ble tatt opp på møte i Hovedkomiteen 27
februar. Spesielt ble det orientert om arbeidet som gjøres med «andre stoffer». VKM har
utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger som er gjort av «andre stoffer» som
brukes i Norge. Oversikten vil være grunnlag når Mattilsynet skal arbeide videre med å sikre
tryggere bruk av «andre stoffer» til mat, drikke og kosttilskudd.
Eksempler på «andre stoffer» er planteekstrakter, fettsyrer, antioksidanter, aminosyrer, proog prebiotika, samt stoffer som finnes i kroppen som for eksempel kreatin og taurin.

5.

Saker som skal behandles på møte

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere bruken av koksidiostatika i norsk fjørfeproduksjon og
risiko for økt antibiotikaresistens. Live Nesse er leder for prosjektgruppen. Arbeidet så langt
ble presentert og det ble en diskusjon om disposisjon og innspill om vekting av de
forskjellige deler i vurderingen. Kommentarer og innspill ble gitt under møte til kapittel 1 til
3. Vurderingen planlegges ferdig i begynnelsen av desember 2015.

6.

Mattilsynet

Ole Taugbøl orienterte blant annet fra siste møte i EU’s komitè angående fôr og
fôrtilsetninger. EU ser blant annet på formaldehyd som fôrtilsetning. Bruk av innsekter som
fôr er også til vurdering.
EFSA vurderer også blant annet bruken av koksidiostatika og eventuelle miljøeffekter.

7.

Egeninitierte saker

Det ble diskutert om faggruppen skal foreslå noen egeninitierte saker. Trine Eggen stilte
spørsmål om vi har bruk for et mer standardisert risikovurderingsverktøy for overføring av
uønskede stoffer fra miljø til råstoff i matkjeden? Andre aktuelle temaer som ble nevnt var
fôr til selskapsdyr som kan føre til forgiftninger, bruk av nanoteknologi som bærere av
tilsetningsstoffer i fôr, klimaendringer som kan få konsekvenser for beitedyra hvis noen
planter forsvinner og nye kommer til og eventuelt bruk av innsekter som fôr og fare for
smitte som disse insektene kan ha med seg.
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8.

Andre saker

Det ble orientert om en ny bestilling til Hovedkomiteen angående helserisikoen ved
radioaktivitet i maten. Faggruppen bør være representert i prosjektgruppen med tanke på
nedfôring av drøvtyggere. Åshild Krogdahl vil være med i prosjektgruppen som skal lage
denne vurderingen.

9.

Nye planer

VKM’s aktivitetsplan for 2015 ble presentert. VKM’s nye strategiplan for 2015 – 2018 vil bli
presentert på neste møte.

10. Møter o.a. av felles interesse
Ingen rapporterte fra møter.

11. Nytt fra sekretariatet
VKM’s nye oppdrag for Miljødirektoratet. Fra 2015 skal VKM også utføre
miljørisikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger for Miljødirektoratet av fremmede
organismer, handel med truede arter (CITES) og mikroorganismer.
European Journal of Nutrition and Food Safety. Sammendrag fra VKMs vurderinger blir nå
fortløpende publisert i European Journal of Nutrition and Food Safety hvis ikke ekspertene
ønsker å publisere egne artikler fra arbeidet.
Intranett. VKM er nå i gang med forprosjektet for nytt intranett.

12. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

13. Nye møtedatoer
Neste møte vil bli 8 oktober 2015.
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