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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM, torsdag 11. juni 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
Forfall: Bjørn M. Jenssen, Ole Torrissen 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.
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 ber Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) vurdere om den omsøkte metode for
bearbeiding av kategori 2 materiale fra fisk oppfyller krav i biproduktregelverket, i forhold til ønsket
anvendelse av de aktuelle sluttproduktene.
Faggruppen har opprettet en egen ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Ad hoc-gruppen ledes
av Trond Møretrø (FG6). Øvrige medlemmer er Bjørn Tore Lunestad (NIFES og FG1), Brit Hjeltnes
(Veterinærinstituttet og FG8) og Live Nesse (FG 6).
Mattilsynet har nå 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 fått tilsendt en ny rapport fra NOFIMA med en ny
inaktiveringsstudie for Salmonella. Rapporten dokumenterer at tilsetting av organisk syre til pH 4,04,1 i 24 timer gir mer enn 4 log10 inaktivering av Salmonella, og konklusjonen i rapporten er at den
omsøkte metoden er egnet til inaktivering av Salmonella og tilsvarende bakterier i fiskebiprodukter.
Nytt forslag til endelig bestilling kom da fra Mattilsynet 1 juni. Ad hoc-gruppen fortsetter sitt arbeid
med utgangspunkt i denne bestillingen.
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Risikovurdering – kriterier for trygg bruk av vegetabilske fôrmidler til oppdrettsfisk (07/604).
Faggruppen diskuterte foreløpige reaksjoner etter risikovurderingen som ble offentliggjort 31 januar
2009. Det har vært lite reaksjoner fra pressen. Industrien har gjort noen henvendelser. Mattilsynet
ønsker også å bruke rapporten som et ”oppslagsverk”. Rapporten skal trykkes i juli.
4.
Pro-og prebiotika til dyr.
Faggruppe 8 har tatt et initiativ for å gjøre en vurdering ut i fra et dyrehelseperspektiv. De ønsker et
samarbeid med faggruppe 6 for å gjøre denne vurderingen. Faggruppelederne i de 2 gruppene hadde et
innledende møte om dette i februar. Etter å ha snakket med Knut Flatlandsmo i Mattilsynet er
konklusjonen at det ikke er aktuelt med noen risikovurdering for faggruppe 6 da alle godkjente
probiotika på markedet i Norge allerede er risikovurdert av EFSA.
5.

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 nærmer seg nå slutten og rapporten blir ferdig i sommer.
GMO i fôr.
Faggruppe 3 (GMO saker) sender over til faggruppe 6 nye saker som gjelder GMO i fôr. Det er
nedsatt en ad hoc-gruppe for behandling av slike saker der FG6 har med 2 medlemmer (Gro-Ingunn
Hemre og Aksel Bernhoft). Siste møte i ad hoc-gruppen var 9.desember der 2 nye saker ble behandlet,
og innspill er sendt til EFSA.
Marine oljer.
Faggruppe 5 har fått fra Mattilsynet en bestilling på marine oljer (3 delbestillinger).
Marine oljer (fiskeolje, tran, haileverolje, krillolje /omega-3 produkter) er den mest omsatte
produktgruppen av kosttilskudd, og brukes også i økende grad som ingrediens i vanlige matvarer.
Faggruppe 5 har opprettet en egen ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Marit Aursand er
leder av ad hoc-gruppen. Første møte ble holdt i Trondheim i desember og et nytt møte ble holdt i
april. Det vil bli presisert i den endelige bestillingen at VKM skal se på produksjon av olje i henhold
til regelverket. Nytt møte i ad hoc-gruppen vil bli arrangert etter sommerferien.
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 en risikovurdering fra VKM kan bli
bestilt angående bruken av Berlinerblått i Norge som cesiumbinder. Videre presiserte han at alle
godkjente probiotika på markedet i Norge allerede er risikovurdert av EFSA (ca 30 stykker). Et annet
tema som faggruppen kan bli involvert i er dioksiner. Revidering av gjeldene maksimumsgrenser kan
bli en viktig sak fremover.
7.
Saker fra møte i Hovedkomiteen.
Risiko av avsløpsslam ble presentert på møte i HK 9 juni.
Mattilsynet orienterte om ny praksis med offentlig høring av foreløpige bestillinger til VKM. Av
hensyn til sin uavhengighet ønsker ikke VKM økt kontakt med bransjen.
Arbeid for å gi bedre kreditering av vitenskapelig arbeid i VKM ble sluttbehandlet på dette møtet i
HK.
Referat fra møter i HK er publisert på www.vkm.no.
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8.

Møter o.a. av felles interesse.

3rd International Feed Safety Conference arrangeres i Wageningen i Nederland 6 – 7 oktober. Heidi
Amlund, Aksel Bernhoft og Tron Gifstad vil delta. http://safeedpap.feedsafety.org/fs2009/
9 september vil VKM markere sitt 5-års jubileum i Oslo. Blant annet smakebiter fra VKM rapporter
vil bli presentert. Alle faggruppemedlemmene blir invitert.
9.
Mattilsynets områdeanalyse av fôr
Mattilsynet gjennomførte våren 2008 en områdeanalyse vedrørende fôr. Det er nå laget et dokument
som beskriver status, utvikling og trender på dette forvaltningsområdet. Faggruppen var svært tilfreds
med dokumentet som inneholder mye nyttig og oppdatert informasjon, og dokumentet kan brukes som
et oppslagsverk.
10.
Orientering fra sekretariatet.
Medlemmenes i VKM sitter for 3 år av gangen, og denne perioden avsluttes 1. april 2010.
Sekretariatet orienterte om at arbeidet med nedsettelse av ny komité antagelig vil starte i
oktober/november med utlysning etc
11.
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.
12.

Eventuelt.

Følgende møtedatoer er foreslått for resten av 2009:
Alternative datoer for neste møte er:
29.sept Trheim
9.okt Oslo
14.okt Oslo
20 Okt Trheim
Siste møte før jul blir 2 desember i Oslo

