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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM, fredag 18. juni 2010, kl. 10.-15.

Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Aksel Bernhoft (leder), Jan Raa, Einar Ringø, Bente Torstensen og Robin Ørnsrud
Forfall: Live Nesse, Marit Aursand og Birger Svihus
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. Alle medlemmene presenterte seg og ga en kort beskrivelse av egen CV. Alle
medlemmene skal ha en norsk utgave av CV som vil bli lagt ut på VKM’s hjemmeside. Det har
kommet inn forslag på Bente Torstensen som ny nestleder (behandles på neste møte).
2.

Godkjenning av møteinnkallelse 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.

Mykotoksiner i korn – behandling av utkast til bestilling fra Mattilsynet
Faggruppen diskuterte bestillingen fra Mattilsynet vedrørende mykotoksiner i korn relatert til fôr og
dyrehelse. Bestillingen har tidligere vært diskutert i Hovekomiteen, FG5 og FG9. Faggruppen
bemerket til bestillingen at mykotoksiner finnes i mange fôrråvarer i tillegg til norsk korn, også
importerte råvarer (for eksempel soya, mais etc). Konklusjonen var at alle ingredienser i fôr bør
vurderes. Følgende personer ble foreslått som medlemmer av en eventuell ad hoc gruppe: Aksel
Bernhoft, Tore Sivertsen, Silvio Uhlig, Gunnar Eriksen og en person fra NIFES. Siden
risikovurderingen skal skrives på engelsk bør også Mattilsynet utforme bestillingen og ”Terms of
reference” på engelsk. FG 6 avventer nytt utkast til bestilling fra Mattilsynet og nærmere avklaringer i
sekretariatet om hvordan arbeidet med risikovurderingen vil bli lagt opp.
4.

Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende.

Marine oljer.
Faggruppe 5 har fått en bestilling på marine oljer (3 delbestillinger) fra Mattilsynet.
Marit Aursand er leder av ad hoc-gruppen for del 1 av bestillingen. Del 1 (08/504) omhandler
risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Koordinator for
faggruppe 5, Edel Holene, orienterte om framdriften i saken. Nytt møte i ad hoc-gruppen vil bli
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arrangert 24. august 2010, og da vil foreløpig utkast til risikovurdering bli diskutert videre.
Kommentarer til rapporten ønskes innen 10. august. Flere medlemmer av faggruppe 6 mente at deler
av rapporten er ufullstendig og må endres, og en del viktige emner er foreløpig ikke omtalt (men
rapporten er foreløpig et utkast og langt fra ferdig). Faggruppe 6 foreslo at Jan Raa og Bente
Torstensen blir nye medlemmer av ad hoc-gruppen.
5.

Orientering fra Mattilsynet.

Ida Olsen (fra regelverksavdelingen) og Gerd Eikeland Berge fra Mattilsynet i Bergen orienterte om
forslag til ny bestilling: Bruk av animalske biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk. En
bestilling fra Mattilsynet er planlagt etter sommerferien. Presentasjonen sendes ut til faggruppen
sammen med denne møteprotokollen.
6.

Risikokommunikasjon

Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås gjennomgikk kort sentrale momenter i hvordan
kommunisere risikovurderinger. VKMs mediehåndteringsrutiner, kommunikasjonsstrategi og
ekstranettløsning ble også omtalt.
7.

Saker fra møte i Hovedkomiteen.

Forrige møte i Hovedkomiteen var holdt 14. juni. Faggruppeleder orienterte fra møtet. Det ble
poengtert at det er viktig å avdekke kunnskapshull i VKM rapportene. Det ble videre referert til at
Nasjonalt råd for ernæring nylig har publisert et utkast til kostråd som skal fremme folkehelsen og
forebygge kroniske sykdommer i befolkningen. Rapporten er meget omfattende og lagt ut på
Helsedirektoratets hjemmesider med høringsfrist 17. juni. Hovedkomiteen har laget et høringsinnspill
som bl. a. påpekte behovet for å inkludere noen momenter om mattrygghet. Videre ble det orientert
om at Hovedkomiteen har initiert en nytte-risikovurdering av morsmelk.
8.

Møter o.a. av felles interesse.

Det ble referert fra en nylig avholdt konferanse om fiskeernæring i Kina. ”Abstracts” sendes til
faggruppen av Bente Torstensen og Einar Ringø. En konferanse om marine oljer ble avholdt i
Maastricht i slutten av mai. Et lipidseminar avholdes i Sandefjord i september. I Oslo er det en
konferanse om fiskefôr i september.
9.

Orientering fra sekretariatet.

VKM er en egen virksomhet fra 01.01.2010. Sekretariatet er i ferd med å finne praktiske
løsninger på driftingen av VKM. Ordninger for regnskap, lønn, IT-support, bibliotekressurser
mm. må på plass i løpet av året.
10.

Årsplan 2010

Faggruppens årsplan for 2010 ble presentert uten kommentarer. Årsplan for 2011 blir behandlet på
faggruppemøte i desember.
11.

Eventuelt.

Neste møte blir torsdag 23. september eller fredag 24. september 2010 hos VKM i Oslo.
I desember blir det møte den 7 eller 8.

