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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM, onsdag 14. oktober 2009, kl. 10.15-15.30
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Marit Aursand (leder), Heidi Amlund, Trond Møretrø, Gro Ingunn Hemre, Aksel Bernhoft, Live
Nesse, Ole Torrissen og Birger Svihus
Forfall: Bjørn M. Jenssen
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. Mattilsynet har også bedt om at
bestillingen skal omfatte kategori 3 fisk (dette er fisk uten symptomer på sykdom, men det kan være
syk fisk i samme anlegg), slik at både kategori 2 og 3 behandles i samme bestilling.
Ad hoc-gruppen har laget et foreløpig forslag til risikovurdering som ble gjennomgått på møte. Ferdig
utkast skal sluttbehandles på neste faggruppemøte 2 desember.
4.

Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende.

Risikovurdering av slam.
Aksel Bernhoft i faggruppe 6 er med i ad hoc-gruppa for risikovurdering av kontaminanter i slam.
Arbeidet med risikovurderingen er nå avsluttet og rapporten er publisert på VKM’s nettsider.
GMO i fôr.
Faggruppe 3 (GMO saker) har ikke fått noen nye saker som gjelder GMO i fôr.
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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
1 desember, og da vil foreløpig utkast til risikovurdering bli diskutert videre.
5.
Orientering fra FHL (Fiskeri – og havbruksnæringens landsforening).
Henrik Stenwig fra FHL orienterte om aktuelle saker som opptar næringen. Han koordinerer
matpolitikk og fiskefôr i FHL. Oppdrettere trenger mer kunnskap om fôrsammensetning og
fremmedstoffer. Ernæringsmessig er det stor forskjell i behov hos de ulike fiskearter. Her er det store
kunnskapshull. EU’s regelverk på fôr er konsentrert om landbruk og lite tilpasset fisk. Derfor kan
Norge bidra mye med kompetanse inn i EU. I framtida må vi ha mer fokus på bedre utnyttelse av
animalske biprodukter og biprodukter fra fisk.
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. Han gjentok at i forbindelse med regodkjenning av alle
tilsetningsstoffer i 2010 kan en risikovurdering fra VKM bli bestilt angående bruken av Berlinerblått i
Norge som cesiumbinder. Mykotoksiner og mykotoksinbindere kan også bli en viktig sak fremover.
7.
Saker fra møte i Hovedkomiteen.
Forrige møte i Hovedkomiteen var holdt i forbindelse med 5-årsmarkering av VKM den
9.september. Faggruppeleder orienterte om foredrag presentert ved markeringen, spesielt
om foredraget ”Fôr til fisk og fisk til folk – risiko og nytte” med omtale av mikrobiologiske
utfordringer. Av andre interessante foredrag kan nevnes ” Helse- og miljørisikovurdering av
genmodifiserte planter - mais T25” og ”Dyrevelferd ved slakting av dyr”. På Hovedkomitémøte
presenterte Jørgen Lassen ” Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle”. I møte ble det også
nevnt at utnevnelse av ny komité er nærforestående, det arbeides med utlysningsteksten for tiden og ny
komité starter opp 1. april 2010. Ny kommunikasjonsstrategi og utvikling i risikovurdering av marine
oljer var også presentert på møte. Referat fra møter i HK er publisert på www.vkm.no.
8.

Møter o.a. av felles interesse.

3rd International Feed Safety Conference arrangeret i Wageningen i Nederland 6 – 7 oktober. Heidi
Amlund og Tron Gifstad deltok. For mer informasjon se http://safeedpap.feedsafety.org/fs2009/
9.
Orientering fra sekretariatet.
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås orienterte om arbeid med VKMs kommunikasjonsstrategi.
VKMs nye nettsider ble lansert mandag 7. september. Ettersom det viste seg å oppstå noen tekniske
problemer med abonnementsfunksjonen i forbindelse med lanseringen, ble faggruppen anmodet om å
avvente med å benytte seg av denne til nærmere beskjed blir sendt ut. Dette er nå i orden.
Sekretariatet orienterte kort om noen justeringer og nyansettelser i VKMs sekretariat den siste
tiden. Fra 1. august 2009 er det ansatt en ny kommunikasjonsrådgiver på engasjement. I
tillegg har Faggruppe 1 og Hovedkomiteen fått nye fagkoordinatorer gjennom interne
omrokkeringer i sekretariatet. Stillingen som fagkoordinator for Faggruppen for
forurensinger, naturlige toksiner og medisinrester er for øyeblikket utlyst.
10.
Egeninitierte saker av faggrupen.
Det ble ikke tid til å diskutere dette punktet. Faggruppeleder foreslo at forslag til nye risikovurderinger
tas opp igjen på neste møte, men da settes punktet opp tidligere på agendaen.
11.
Eventuelt.
Neste møte blir onsdag 2. desember i Oslo med påfølgende middag.

