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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
SINTEF, onsdag 3. desember 2008, kl. 10.00-16.00
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Marit Aursand (leder), Heidi Amlund, Ole Torrissen, Trond Møretrø, Gro Ingunn Hemre, Birger
Svihus, Aksel Bernhoft
Forfall: Bjørn M. Jenssen og Live Nesse
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), Brit Hjeltnes
(Veterinærinstituttet) 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). Siden forrige møte har også ad
hoc-gruppen sendt inn til Mattilsynet en vurdering av forsøket beskrevet i VI-rapporten "Study and
review report on the pathogen inactivation efficiency of an ensilage heat treatment method" av
18.12.07. Vi avventer fortsatt svar fra Mattilsynet på disse kommentarene. Mattilsynet kommer tilbake
med nytt utkast til bestilling og eventuelt besluttet plan for videre forsøk/undersøkelse/dokumentasjon
fra kunnskapsstøtteinstituttet VI.
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Risikovurdering – kriterier for trygg bruk av vegetabilske fôrmidler til oppdrettsfisk (07/604).
Faggruppen diskuterte den foreløpige risikovurderingen som er laget angående bestillingen fra
Mattilsynet vedrørende vurdering av kriterier for trygg bruk av vegetabilske fôrmidler til
oppdrettsfisk.
Ad-hoc gruppen som ble nedsatt av faggruppen har hatt 1 møte siden forrige faggruppemøte, 7
november. Etter innspill/råd fra sekretariatet i VKM har faggruppe 6 bestemt at det skal lages en
kortversjon av rapporten som blir selve risikovurderingen. Den store rapporten blir et vedlegg til selve
risikovurderingen og alle referansene blir liggende der. Mattilsynet har godtatt denne løsningen og ny
frist er satt til 31.1.2009.
4.
Pro-og prebiotika til hund, kylling og fisk.
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. Fagruppelederne i de 2 gruppene har blitt
enige om et innledende møte om dette i februar/mars.
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 ble behandlet av faggruppe 5, som
har hovedansvaret for rapporten, i slutten av oktober. Rapporten blir ferdig i første halvdel av 2009.
GMO i fôr.
Faggruppe 3 (GMO saker) har tidligere sendt over til faggruppe 6 tre 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). En risikovurdering er allerede sendt til Mattilsynet med
innspill til EFSA. Neste planlagte møte i ad hoc-gruppen er 9.desember. Risikovurderingene legges
også ut på vkm.no.
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. Det
brukes isolerte og konsentrerte former av fiskeoljer som ikke er risikovurdert. Det kan være behov for
grenseverdier. Risikovurderingen vil brukes som grunnlag for innspill til nytt regelverk. Det er videre
ønskelig å få gjennomført en risikovurdering av hvilken innvirkning råstoff, behandling av råstoff,
produksjonsprosess, produksjonsutstyr, anlegg, lagring, transport av marine oljer,
oksidasjonsnivå/harskningsnivå og stabilitet, grad av raffinering og rensing har, direkte og indirekte, i
forhold til å sikre stabile og trygge sluttprodukter til konsum. Det er også ønskelig med en samlet
vurdering av helsemessige fordeler og eventuelle ulemper knyttet til bruk av disse produktene.
Faggruppe 5 har opprettet en egen ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Marit Aursand er
leder av ad hoc-gruppen. Første møte blir holdt i Trondheim 17 desember.
6.
Møter o.a. av felles interesse.
VKM arrangerer et seminar i Oslo om risikokommunikasjon 10 januar. Fiskerimessa Aqua Nor
arrangeres som vanlig i Trondheim i august 2009.
7.
Strategiplan 2008 - 2010.
Strategiplanen for faggruppe 6 som ble laget i 2007 ble gjennomgått på nytt og revidert. Det ble bare
foreslått mindre endringer. Det ble videre diskutert å invitere representanter fra fôrbransjen til møtene i
2009. Faggruppen kan også tenke seg å delta på Mattilsynets årlige orienteringsmøte for fôrbransjen.
Det ble også vurdert om faggruppen skal invitere en fast observatør fra Mattilsynet til møtene i 2009.
8.
Orientering fra sekretariatet.
Det var ingen saker under dette punktet.
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9.
Egeninitierte saker av faggrupen.
Det ble også diskutert selvinitiering av risikovurderinger. På grunn av stor arbeidsbelastning er det
foreløpig ikke satt i gang selvinitierte risikovurderinger i Faggruppe 6. Faggruppeleder foreslo at
forslag til nye risikovurderinger tas op igjen på neste møte. Aktuelle saker kan være
selentilførsel/behov til dyr og mennesker, nytt regelverk for fôrtilsetninger, bruk av animalske
fôrprodukter til fiskefôr (bl.a fjørfemel).
10.

Eventuelt.

Følgende møtedatoer ble avtalt for 2009:
10 februar i Oslo
7 mai i Bergen (Havforskningsinstituttet)
22 september i Trondheim (Sintef)
2 desember i Oslo

