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

15.03.11, kl. 10.00 – 15.00
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, Jan Raa og Birger
Svihus
Meldt Forfall:
Live Nesse, 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 møteinnkallelse og dagsorden

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

3

Saker som skal behandles på møtet

Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk
En Ad hoc gruppe er opprettet, og første møte ble holdt 16. februar. Medlemmer i Ad hoc
gruppen er Live Nesse, Einar Ringø, Espen Rimstad og Jan T. Rosnes. Ad hoc gruppen var
med på å sluttformulere spørsmålene i bestillingen sammen med Mattilsynet. Ad hoc gruppen
tar sikte på å ha sitt neste møte 25. mai, og første utkast til risikovurdering vil bli diskutert på
dette møtet.
GMO i fôr – oljer i fôr til dyr og fisk
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer (FG 3) har faggruppe 6 mottatt blant annet en
sak som gjelder en vurdering av den genmodifiserte soyalinjen MON 87769 fra Monsanto til
bl.a.bruk i fôr. Det vil bli utarbeidet et bakgrunnsdokument på bruk av transgen soya (og
andre oljer?) med endret fettsyresammensetning som fôr (primært for oppdrettsfisk). Saken er
foreløpig utsatt til høsten 2011.
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GMO i fôr – potet
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer (FG 3) har faggruppe 6 mottatt en sak som
gjelder vurdering av den genmodifiserte poteten AV 43-6-G7 ”Modena”. Poteten er ment for
produksjon av stivelse. Biproduktet vil kunne være aktuelt som dyrefôr. Etter faggruppemøte
ble det opprettet en egen ad hoc gruppe (felles for FG 3 og FG 6) som har vurdert denne
saken videre, og sendt innspill til EFSA.

4

Orientering fra ad-hoc grupper

Mykotoksiner i korn
Aksel Bernhoft orienterte om arbeidet vedrørende risikovurderingen for mykotoksiner i korn
relatert til fôr og dyrehelse. Tre ad hoc grupper som utgår fra henholdsvis FG5
(toksiner/human helse), 6 (fôr) og 9 (plantehelse) er nedsatt og jobber med hver sin del. Hvert
mykotoksin (som kan inngå i fôr) blir beskrevet og risikovurdert per dyreart. Faggruppene
håper å ha et utkast ferdig i løpet av juni 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 II som omhandler
vurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Marit orienterte
om framdriften i saken, og gruppen gikk gjennom rapportutkastet som var sendt ut på
forhånd. Endelig utkast til risikovurdering blir forelagt Hovedkomiteen i juni 2011.

5

Nytt fra kommunikasjon

Dette punktet ble utsatt til neste møte.

6

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Det ble referert fra siste møte i Hovedkomiteen som var 14. desember.

7

Møter o.a. av felles interesse

Ingen møter ble nevnt.

8

Orientering fra sekretariatet

Det ble orientert om VKM sin årsmelding for 2010, og om VKM sin rapport om
kunnskapshull. Videre ble det orientert om FG 6 sin årsplan for 2011. Robin Ørnsrud lager et
notat om evt muligheter for bruk av fjørfeavfall i fiskefôr. Deretter vil faggruppen i samarbeid
med sekretariatet vurdere om dette er en risikovurdering som skal selvinitieres.
Faggruppe 6 er blitt bedt om å presentere faggruppen på neste Hovedkomitemøte. Tron
Gifstad lager et utkast til presentasjon i samarbeid med Aksel Bernhoft.

9

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. EU jobber for tiden blant annet med
et revidert felles regelverk (Lisboatraktaten). Traktaten medfører noe omorganisering i EUsystemet og ansvaret for EFTA-landene er ikke helt avklart ennå. Det medførte at EØS-
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komitéen ikke kunne ta inn nye rettsakter i avtalen, og vi er enda mer på etterskudd med å
gjøre fôrregelverket i EU til vårt.
Av andre aktuelle saker som ble nevnt og førte til diskusjon var dioksinsaken i Tyskland,
regodkjenning av fôrtilsetningsstoff, og fôrtilsetningsstoffer tilsatt i drikkevann. I følge
fôrtilsetningsstoff-regelverket, forordning (EF) nr. 1831/2002, er det åpnet for å søke
godkjenning av tilsetningsstoffer som tilføres dyr via drikkevann.

10 Eventuelt
Neste møte 26. mai 2011.
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