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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM, onsdag 2. desember 2009, kl. 10.15-15.30

Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Marit Aursand (leder), Heidi Amlund, Aksel Bernhoft, Live Nesse, og Birger Svihus
Forfall: Gro-Ingunn Hemre, Trond Møretrø, Ole Torrissen
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 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.

Utkast til bestilling av risikovurdering – søknad om godkjenning av alternativ metode for
prosessering av kategori 2 materiale fra fisk (08/608).
Faggruppen diskuterte videre bestillingen fra Mattilsynet vedrørende søknad om godkjenning av
alternativ metode for prosessering av kategori 2 materiale fra fisk. Et nesten ferdig utkast fra Ad hocgruppen ble presentert for faggruppen. Det var allikevel såpass mange kommentarer at arbeidet med
rapporten må sluttføres i begynnelsen av 2010.
Ferdig utkast sendes på elektronisk høring til faggruppen.
4.

Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende.

GMO i fôr.
Faggruppe 3 (GMO saker) har sent over til sluttbehandling 2 saker som gjelder GMO i fôr. Pga av
tidsnød ble saken utsatt til neste møte.
Marine oljer.
Faggruppe 5 har fått fra Mattilsynet en bestilling på marine oljer (3 delbestillinger).
Marit Aursand som er leder i faggruppe 6 er leder av ad hoc-gruppen for del 1 av bestillingen. Del 1
(08/504) omhandler risikovurdering av nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant
konsum. Marit Aursand orienterte om framdriften i saken. Nytt møte i ad hoc-gruppen vil bli arrangert
17 februar 2010, og da vil foreløpig utkast til risikovurdering bli diskutert videre.
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5.
Årsplan 2010
Det er ønskelig at årsplanen for 2010 skal være mer spisset mot de spesifikke aktivitetene faggruppen
konkret har tenkt å jobbe med i 2010 og at man tar bort de generelle strategiene som i dag gjør
årsplanen veldig lang. Forslag til årsplan skal legges frem på det neste møtet i Hovedkomiteen i mars
2010.
6.
Orientering fra Mattilsynet.
Knut Flatlandsmo fra Mattilsynet orienterte om aktuelle saker fra møtene i EU’s faste komité for
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. EU er for tiden blant annet opptatt av Fusarium som er
den viktigste mykotoksin-produserende soppen i korn. Det finnes mange ulike arter av Fusarium som
produserer ulike mykotoksiner. Det har vært en økende forekomst i kornproduksjon de siste årene pga
varmere klima. I tillegg ser man at soppen utvikler resistens mot plantevernmidler.
7.
Saker fra møte i Hovedkomiteen.
Det har ikke vært noen nye møter i Hovedkomiteen siden siste faggruppemøte.
8.

Møter o.a. av felles interesse.

Ingen
9.
Orientering fra sekretariatet.
Utnevnelse av ny komité er nærforestående, utlysning med skjema og nødvendig informasjon ligger på
VKMs sider. Søknadsfrist er 15. januar og alle medlemmer i FG6 er anmodet om å søke igjen.
Edel Holene fra SLV er ansatt som ny koordinator for faggruppe 5 fra 1.1.2010.
10.
Egeninitierte saker av faggrupen.
Faggruppen vurderer om de skal selvinitiere en risikovurdering av berlinerblått i fôr og en
risikovurdering av avskjær, fjær og slakteavfall fra kylling til bruk i fiskefôr. Kontakt vil bli tatt mot
Mattilsynet for å innhente bakgrunnsmateriale for sakene.
11.
Eventuelt.
Neste møte blir onsdag 3. mars 2010 hos VKM i Oslo.

