Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Dok.nr 11-602-1

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

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

Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Aksel Bernhoft (leder), Bente Torstensen, Marit Aursand, Robin Ørnsrud, Live Nesse, Jan
Raa og Birger Svihus
Meldt Forfall:
Einar Ringø
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 ble referert fra siste møte i Hovedkomiteen som var 17.november. Fôrgruppens arbeid ble
presentert på møtet av Aksel Bernhoft.

4

Saker som skal behandles på møtet

Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk
Møte nummer 3 i Ad hoc gruppen ble holdt 6. september og andre utkast til risikovurdering
ble gjennomgått. Ad hoc gruppen har etter dette gjort ferdig enda et utkast som snart er
endelig. Risikovurderingen skal være ferdig i løpet av januar neste år, og skal sendes til
godkjenning både i Faggruppe 6 (fôr ) og 8 (dyrehelse/velferd).
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Status for øvrige saker i faggruppen

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) blir beskrevet og
risikovurdert per dyreart. Ad hoc gruppen håper å ha et utkast ferdig i løpet av januar 2012.
Marine oljer
Faggruppe 5 og 7 er ansvarlige for risikovurderingene av marine oljer (3 delbestillinger) fra
Mattilsynet.
Marit Aursand fra Faggruppe 6 var leder av ad hoc-gruppen for del I som omhandler
vurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Marit orienterte
om avslutningen av saken, og hvordan den ble presentert for pressen ved publisering.
GMO i fôr
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer (FG 3) har faggruppe 6 mottatt 2 saker:
- Risikovurderinger av genmodifisert soya DAS-, EFSA/GMO/NL/2011/91.
- Risikovurderinger av genmodifisert raps MS8, RF3, samt hybriden MS8xRF3,
EFSA/GMO/BE/2010/81.
En egen ad hoc gruppe (felles for FG 3 og FG 6) vurderte disse sakene i et eget møte 24.
november, og innspill vil bli sent til EFSA.
Et bakgrunnsdokument om mais i fôr skal lages av Birger Svihus, Jan Raa, Robin Ørnsrud og
Bente Thorstensen, men gruppen trenger noe mer informasjon fra GMO-gruppen om hva et
slikt dokument skal inneholde.

6

Orientering fra Mattilsynet

Ingunn Ormstad orienterte først om nye ledere i Mattilsynet. Harald Gjein er ny adm direktør.
Ole Taugbøl er ny sjef for seksjonen som jobber med regulering av fôr og biprodukter. Keren
Bar-Yaacov jobber nå kun med internasjonalt arbeid.
Hun orienterte videre om at det blir redusert aktivitet i Mattilsynet i 2012 pga mindre budsjett,
og hovedprioriteringene blir drikkevann og fiskehelse. Nytt EU regelverk for fôrtilsetninger
vil bli implementert i Norge i løpet av 2012.
Som vanlig ble det også orientert om aktuelle saker fra møtene i EUs faste komité for
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. Nytt direktiv for diettfôr med nye
godkjennelser vil bli vedtatt i 2012.
Av andre aktuelle saker som ble nevnt og førte til diskusjon var dioksinsaken i Tyskland,
husdyras behov for organisk selen og bekymring for rester av endosulfan i fiskefôr.
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Møter o.a. av felles interesse

Ingen møter ble nevnt.
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Nytt fra sekretariatet

Kommunikasjon
Marit Graff Hagen ble introdusert som vikar for Astrid Bjerkås mens hun er ute i
svangerskapspermisjon fram til september 2012. Videre holdt Astrid Bjerkås en presentasjon
av kommunikasjon via sosiale medier.
Aktivitetsplan 2012
Nye aktivitetsplan for 2012 skal utarbeides. Forslag må være klart innen 1 februar.
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Eventuelt

Robin Ørnsrud har laget et notat om evt muligheter for bruk av fjørfeavfall i fiskefôr.
Faggruppen har i samarbeid med sekretariatet vurdert om dette er en risikovurdering som skal
selvinitieres. Ingunn Ormstad hos Mattilsynet har uttalt at de ikke vil be om en slik vurdering.
Faggruppen vil diskutere på neste møte om de allikevel skal initiere en slik vurdering.
Bestillingen fra Mattilsynet om økologisk mat og produksjon ble diskutert. Nytt forslag til
bestilling foreligger etter at bestillingsteksten har vært ute til høring. Selv om mye av
bestillingen går på human – og dyrehelse, så vil også fôrgruppen bli involvert.
Når det gjelder fôrgruppens glukosaminvurdering fra 2009 så har det kommet et innspill fra
Nils Sørli fra NVH om at en av referansene i rapporten ikke er faglig korrekt. Der står det at
minst 90 % av glukosamin blir absorbert fra tarmen, noe som Nils Sørli mener er galt.
Fôrgruppen konkluderte med at referansen er en oversiktsartikkel som er korrekt sitert i
vurderingen. At innholdet i oversiktsartikkelen ikke lenger er faglig helt korrekt tas til
etterretning. Imidlertid har ikke denne referansen betydning for konklusjoner eller øvrige
forhold som rapporten var ment å besvare, og at det derfor ikke er grunnlag for å gjøre
endringer i rapporten.
Faggruppe 5 og 6 har mottatt en hastebestilling vedrørende bly i kjøtt som blir brukt til fôr til
hunder og risiko forbundet med dette. Det kan være relativt mye bly i kjøttet rundt såret som
blir dannet hvis dyr blir skutt med blyholdig prosjektil. Aksel Bernhoft vil assistere
Faggruppe 5 i denne risikovurderingen.

10 Nye møtedatoer
Nye møtedatoer vil bli fastsatt i løpet av januar 2012.
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