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Deltakere: 

Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  

Aksel Bernhoft (leder), Bente Torstensen, Marit Aursand, Robin Ørnsrud, Live Nesse, Einar 
Ringø og Birger Svihus 
 
Meldt Forfall:  

Jan Raa 
 
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 28. mars. Faggruppen diskuterte 
punktet om litteratursøk. De var negative til å følge bestemte maler, eller at sekretariatet 
skulle gjøre søkene. Faggruppen mente at de ofte gjør søkene best selv da de ”følger en rød 
tråd”, og da det vil kreve mye kompetanse i fagområdet for å gjøre riktige litteratursøk. 
 

4 Saker som skal behandles på møtet 

Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk 
Møte nummer 2 i Ad hoc gruppen ble holdt 25. mai og første utkast til risikovurdering ble 
gjennomgått. Ad hoc gruppen var med på å sluttformulere spørsmålene i bestillingen sammen 
med Mattilsynet, og mange uavklarte spørsmål rundt selve bestillingen ble avklart. Ad hoc 
gruppen tar sikte på å ha sitt neste møte 6. september og neste utkast til risikovurdering vil bli 
diskutert på dette møtet. Risikovurderingen skal være ferdig ved juletider. 
 

Protokoll 

Fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 

Dato: 26.05.11, kl. 10.00 – 15.00 
Sted: Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM. 
Møteleder: Aksel Bernhoft 
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GMO i fôr  
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer (FG 3) har faggruppe 6 mottatt 2 saker: 
- Risikovurderinger av genmodifisert mais DAS-40728-9, EFSA/GMO/NL/2010/89 
- Risikovurderinger av genmodifisert potet AM04-1020, EFSA/GMO/NL/2010/88 
En egen ad hoc gruppe (felles for FG 3 og FG 6) vurderte disse sakene i et eget møte 24 mai, 
og innspill vil bli sent til EFSA.  
 

5 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 høsten 2011. 
 

Marine oljer 
Faggruppe 5 er ansvarlig for risikovurderingene av marine oljer (3 delbestillinger) fra 
Mattilsynet.  
Marit Aursand fra Faggruppe 6 er leder av ad hoc-gruppen for del I som omhandler vurdering 
av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Marit orienterte om 
framdriften i saken, og gruppen gikk gjennom det siste rapportutkastet som var sendt ut på 
forhånd. Endelig utkast til risikovurdering blir forelagt Hovedkomiteen i juni 2011. 
Faggruppe 6 ga sin tilslutning til utkastet som ble presentert på møte. 
 
6 Orientering fra Mattilsynet 

Ingunn Ormstad fra Mattilsynet orienterte bl.a om aktuelle saker fra møtene i EUs faste 
komité for matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. Lederen, Willem Penning, sluttet i 
mai etter 10 år i stillingen.  Etterfølgeren er fra Irland og heter J. Moynagh. EU jobber for 
tiden blant annet med et regelverk for fôring av bearbeidet animalsk protein til enmagede dyr, 
men de vil ikke åpne for kannibalisme. Bruk av produkter fra fjørfe til gris og produkter fra 
gris til fjørfe, dessuten å bruke både fjørfe- og griseprodukter i fiskefôr, kan bli aktuelt, men 
ikke før analysemetoder kan artsbestemme proteinene. I dag brukes fiskemjøl i fôr både til 
fjørfe og gris. Det vil stilles strenge krav til slakteriene ved slakting av de dyra som blir til 
proteinet. Det er allerede slike bestemmelser i dag, f eks for slakterier der blod fra slakt skal 
brukes til blodprodukter. I praksis vil det være behov for toleransegrenser for 
krysskontaminering, ellers blir det håpløst for fôrfabrikkene å gjennomføre innblanding av 
produktet i fôrblandinger. Dette vil ikke være aktuelt før analysemetodene for å påvise art er 
sikrere. Det vil være fritt om landene velger å benytte denne muligheten. Norge spurte om det 
ville åpnes for bruk av fiskemjøl til drøvtyggere også, når analysemetodene er på plass. 
Dessuten at det bør nevnes at fisk er et enmaget dyr. Dette var det ikke aktuelt å diskutere nå, 
sa Kommisjonen. 
 
Av andre aktuelle saker som ble nevnt og førte til diskusjon var dioksinsaken i Tyskland, bruk 
av Sel-Plex (organisk form for selen produsert av Saccharomyces serevisiae) og bruk av 
hamp som fôr. 
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7 Møter o.a. av felles interesse 

Bente Torstensen vil være tilstede ved Nordisk Lipidforum i Ålesund fra 19 til 22 juni. 
 
 
8 Nytt fra sekretariatet 

VKMs årsmelding 2010 er ferdig. Årsmeldingen er sendt ut til 
VKMs medlemmer, og ellers blant annet til matforvaltningen, diverse organisasjoner, 
fagpersoner og media. Faggruppen var positive til årsmeldingens innhold og lay-out. 
VKM orienterte om ny stilling i sekretariatet (eksponeringsberegninger). 
 

9 Eventuelt 

Faggruppe 6 var blitt bedt om å presentere faggruppen på Hovedkomitemøte i juni. Dette ble 
utsatt til Hovedkomitemøte i desember. Det er laget et utkast til presentasjon.  
 
Robin Ørnsrud har laget et notat om evt muligheter for bruk av fjørfeavfall i fiskefôr. 
Faggruppen vil i samarbeid med sekretariatet vurdere om dette er en risikovurdering som skal 
selvinitieres. Ingunn Ormstad hos Mattilsynet vil bli orientert. 
 
Bestillingen fra Mattilsynet om økologisk mat og produksjon ble diskutert. Det er viktig at 
bestillingen inneholder konkrete spørsmål som kan besvares uten å lage en lang beskrivende 
avhandling og det er viktig at bestillingen ikke blir for omfattende. Punkt 1 og 2 i bestillingen 
er ok. Punkt 3 bør omskrives til: "Næringsinnhold i økologisk mat sammenlignet med 
konvensjonelt produsert mat og vurdering av helsemessig betydning for den norske 
befolkningen". Punkt 4 bør utgå. Punkt 1-3 kan tas om egen bestilling.  
 
10 Nye møtedatoer 

 
Neste møte 13. oktober 2011. 
 


