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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
VKM, tirsdag 7. desember 2010, kl. 11.-16.00. 

Deltakere: 
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
Aksel Bernhoft (leder), Einar Ringø, Bente Torstensen, Live Nesse, Marit Aursand, Robin Ørnsrud og 
Birger Svihus 
 
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, registrering av eventuelle fravær, habilitet og godtgjøring 
 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker som skulle opp på 
dette møte.  
 
2.  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Gjennomgang av protokollen 
 
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 
 
Faggruppen har mottatt utkast nr to til bestilling fra Gerd Eikeland Berge fra Mattilsynet i Bergen. 
Mattilsynet ønsker svar på 7 spørsmål i sin bestilling. Spørsmålene er knyttet opp til smitterisiko og 
fiskehelse. Faggruppen mente at en Ad hoc gruppe bør opprettes og at de må sluttformulere 
spørsmålene sammen med Mattilsynet. Rapporten fra Veterinærinstituttet på IPNV inaktivering er 
klar, og denne vil bli brukt i det videre arbeidet med risikovurderingen. Ad hoc gruppen tar sikte på å 
ha sitt første møte i januar 2011. 
 
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. I 
denne saken vil Faggruppen (Bente Torstensen og Einar Ringø) også bli involvert i å utarbeide et 
bakgrunnsdokument på bruk av transgen soya (og andre oljer?) med endret fettsyresammensetning 
som fôr (primært for oppdrettsfisk). Koordinator for FG 3, Arne Mikalsen, har laget et lite notat om 
hva et slikt bakkrunnsdokument bør inneholde. Det vil bli opprettet en egen ad hoc gruppe (felles for 
FG 3 og FG 6) som vil vurdere denne saken. Ad hoc gruppen tar sikte på å ha sitt første møte i januar 
2011. 
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4. Orientering fra ad-hoc grupper 
 
Mykotoksiner i korn – behandling av endelig bestilling fra Mattilsynet 

Faggruppen diskuterte videre bestillingen fra Mattilsynet vedrørende mykotoksiner i korn relatert til 
fôr og dyrehelse. Bestillingen har tidligere vært diskutert i Hovekomiteen, FG5 og FG9. Tre ad hoc 
grupper som utgår fra henholdsvis FG5, 6 og 9 er nedsatt. De 3 ad hoc gruppelederne lager en felles 
innledning i risikovurderingen. Hvert mykotoksin (som kan inngå i fôr) blir beskrevet og risikovurdert 
per dyreart. En disposisjon for risikovurderingen er utarbeidet og ad hoc gruppen har startet sitt arbeid. 
Faggruppene håper å ha et utkast ferdig i løpet av juni 2011 for deretter behandling i Hovedkomiteen. 
 
 
Marine oljer 
 
Faggruppe 5 er ansvarlig for risikovurderingen av marine oljer (3 delbestillinger) fra Mattilsynet.  
Marit Aursand fra Faggruppe 6 er leder av ad hoc-gruppen for del 1 (08/504) som omhandler 
vurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Marit orienterte om 
framdriften i saken, og gruppen hadde en detaljert gjennomgang av rapportutkastet som var sendt ut på 
forhånd. Et utkast til risikovurdering ble også forelagt Hovedkomiteen 14. desember. Endelig utkast til 
risikovurdering blir forelagt Hovedkomiteen i mars 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 30. september. 
 
7. Møter o.a. av felles interesse 
 
Robin Ørnsrud refererte fra EFSA møte i Parma i oktober. Møte omhandlet ”Emerging Risk 
Assessment”.  
 
8. Orientering fra sekretariatet 
 
Dette punktet ble utsatt til neste møte. 
 
9. Orientering fra Mattilsynet 
 
Dette punktet ble utsatt til neste møte. 
 
10. Eventuelt 
 
Nye møtedatoer i 2011 ble: 15 mars, 26 mai, 13 oktober og 6 februar. 


