Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Dok.nr 11-602-1

Protokoll
Fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr (Faggruppe 6)
Dato:
Sted:
Møteleder:

05.12.12, kl. 10.00 – 16.00
Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM.
Aksel Bernhoft

Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Aksel Bernhoft (leder), Robin Ørnsrud, Jan Raa, Birger Svihus, Einar Ringø, Live Nesse,
Marit Aursand og Bente Torstensen.
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.)
Forkortelser benyttet i protokollen:
FG6 Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet

1

Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring

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

2

Godkjenning av innkallelse og dagsorden. Oppfølging av protokoll.

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

3

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Det var ingen kommentarer til protokollen fra siste møte i Hovedkomiteen som var
27.september.

4

Saker som skal behandles på møtet

Mykotoksiner i korn
Aksel Bernhoft orienterte om arbeidet vedrørende risikovurderingen for mykotoksiner i korn
relatert til fôr og dyrehelse. Hvert mykotoksin (som kan inngå i fôr) er beskrevet og
risikovurdert for de ulike dyrearter. Faggruppens medlemmer kom med innspill og
kommentarer til utkastet som foreligger. Ad hoc gruppen håper å ha utkastet endelig ferdig i
løpet av februar 2013. Utkastet er nå sydd sammen med plantehelsedelen og
humanhelsedelen. Faggruppen var så langt veldig positive til arbeidet som er gjort og ønsker å
se endelig versjon for godkjenning. Hovedkomiteen skal også godkjenne dokumentet etter jul.
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Status for øvrige saker i faggruppen

Vurdering av mulig helsefare ved konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med
blyammunisjon
Det kan være relativt mye bly i kjøttet rundt skuddsåret når dyr blir skutt med blyholdig
prosjektil. Om dette også kan være et problem hvis hunder blir fôret med dette kjøttet, skal
vurderes av vår faggruppe. Aksel Bernhoft og Robin Ørnsrud vil bidra med vurdering av
blyrisiko for hunder i risikovurderingen av mulig helsefare fra bly i hjortevilt. Det er
Faggruppe 5 som er ansvarlig for denne vurderingen og endelig bestilling fra Mattilsynet
foreligger. Det ble ikke tid til å se nærmere på den foreløpige vurderingen.
GMO i fôr
Faggruppe 6 bidrar i faggruppen for genmodifiserte organismers (FG3) sine vurderinger av
GM-planter som mat og fôr. Siden forrige møte har Faggruppe 6 ikke behandlet noen saker.
Økologisk produksjon og økologisk produsert mat – status
Bestillingen fra Mattilsynet om økologisk mat og produksjon foreligger. Det ble ikke tid til å
se nærmere på bestillingen.

6

Orientering fra Mattilsynet

Karl Erik Slinning orienterte. Ingunn Ormstad jobber nå kun med biprodukter. Som vanlig ble
det også orientert om aktuelle saker fra møtene i EUs faste komité for matvarekjeden og
dyrehelse, Seksjon fôrvarer, hvor nå Slinning deltar. Tilsetningsstoffer i drikkevann til dyr er
en aktuell sak i EU som også Mattilsynet ser på. Dette kan bli en ny bestilling til VKM. Ellers
vil det bli tillatt å bruke kjøttbeinmel fra svin og fjørfe i fiskefôr

7

Møter o.a. av felles interesse

Ingen nye møter ble referert.

8

Nytt fra sekretariatet

Sekretariatet orienterte kort om listen med nye mulige bestillinger som VKM har mottatt fra
Mattilsynet.

9

Eventuelt

Ingen momenter ble tatt opp under dette punktet på agendaen.

10 Nye møtedatoer
Nye møtedatoer for 2013 vil bli fastsatt senere.
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