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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
VKM, torsdag 9. oktober 2008, kl. 10.15-15.30 

Deltakere: 
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
Marit Aursand (leder), Bjørn M. Jenssen, Live Nesse, Heidi Amlund, Ole Torrissen, Trond Møretrø, 
Gro Ingunn Hemre 
 
Forfall: Birger Svihus og Aksel Bernhoft 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.) 
 
Fra Mattilsynet:  
Knut Flatlandsmo (kun under sak 7). 
 
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 en kommentar til protokollen. 
Under punkt 6 (risikovurdering av slam) skal det stå: Arbeidet med risikovurderingen nærmer seg nå 
slutten og rapporten er kanskje klar til 01.01.09. Dette er nå rettet opp. 
 
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 har mottatt en ny bestilling fra Mattilsynet vedrørende søknad om godkjenning av 
alternativ metode for prosessering av kategori 2 materiale fra fisk. Gjeldende biproduktregelverk i 
Norge er forskrift av 27. oktober 2007 nr 1254 om animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum (biproduktforskriften), som innfører europaparlamentets- og rådsforordning (EF) nr. 
1774/2002 om helseregler med hensyn til animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum 
(biproduktforordningen). Biprodukt-regelverket sikrer både forsvarlig dyrehelse generelt og folkehelse 
via trygge råvarer i fôr til matproduserende dyr. 
 
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.  
 
Omsøkt metode gjelder da alle kjente fiskeoppdrettsarter i Norge og eventuelt også biprodukter av 
påvist klinisk syk villfisk i mellomlagring. 
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Bruksområdene for sluttproduktene omfatter bioenergiproduksjon, teknisk bruk, gjødsel, fôring av 
pelsdyr, zoo-, cirkus- og andre ikke matproduserende dyr. 
 
Mattilsynet vil legge til at det i forslaget til revidert biproduktregelverk åpnes for å kunne bruke 
kategori 2 materiale til kjæledyr.  Mattilsynet ønsker derfor at VKM også inkluderer fôr til kjæledyr 
som bruksområde for metoden. 
 
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). Ad hoc-gruppen har hatt et møte så langt i tillegg til et 
telefonmøte med Mattilsynet. 
 
Risikovurdering – kriterier for trygg bruk av vegetabilske fôrmidler til oppdrettsfisk (07/604). 
Faggruppen diskuterte videre 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 2 møter siden forrige faggruppemøte, 19 juni 
og 2 september. Et nytt møte er planlagt 7 november der et endelig utkast til risikovurdering skal 
diskuteres. Risikovurderingen skal legges fram for godkjenning i faggruppen 3 desember. Fristen for 
oppdraget er satt til 1 januar 2009.  
 
4. Saker fra møte i Hovedkomiteen. 
Ole Torrissen refererte fra møte i Hovedkomiteen 17.september. Av hovedsakene kan nevnes 
behandling av rapporten ”Probiotika til sykehuspasienter”, orientering om arbeidet i faggruppene, 
VKM’s deltagelse i EFSA-samarbeid m.m. 
 
5. Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende. 
 
Risikovurdering av slam. 
Det er nedsatt en ad hoc-gruppe for risikovurdering av slam. Aksel Bernhoft i faggruppe 6 sitter i ad 
hoc-gruppa. Arbeidet med risikovurderingen nærmer seg nå slutten og rapporten skal behandles av 
faggruppe 5 i slutten av oktober. Den er kanskje klar til 01.01.09. 
 
GMO i fôr. 
Faggruppe 3 (GMO saker) har 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). Innspill i disse sakene blir sendt til EFSA. Planlagte møter i ad hoc-
gruppen er 10.oktober og 9.desember. 
 
Marine oljer. 
Faggruppe 5 har blitt varslet av Mattilsynet at det vil komme en bestilling på Marine oljer. 
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 ønsker å opprette en egen ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Marit Aursand 
har blitt spurt om å være leder av ad hoc-gruppen. 
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6. Møter o.a. av felles interesse. 
Det norske videnskapsakademi arrangerer symposium i Oslo 13 – 14 November: Bioactive 
compounds in plants – benefits and risks for man and animals 
 
7. 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 nevnte at godkjenningen for Berlinerlått skal 
revurderes av EU. En risikovurdering fra VKM kan bli bestilt angående bruken av Berlinerblått i 
Norge som cesiumbinder. 
 
8. Orientering fra sekretariatet. 
Sekretariatet orienterte kort om høstens administrering og organisering av koordinatoransvar for 
Faggruppe 8. Koordinator for Faggruppe 8 for dyrehelse og dyrevelferd (dyrevern), Ingfrid Slaatto 
Næss, skal arbeide i EFSA fra 1. september 2008 og frem til 1. januar 2009. Danica Grahek-Ogden 
overtar koordinatoransvaret for faggruppen i denne perioden. Danica Grahek-Ogden er koordinator for 
Hovedkomiteen i VKM. 
 
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 skal legges inn på et e-rom som planlegges opprettet for FG6. 
 
10. Eventuelt. 
 
Neste møte blir onsdag 3. desember i Trondheim med påfølgende middag. Det ble foreslått å invitere 
Henrik Stenvig fra FHL til dette møte for å få han til å orientere litt om aktuelle problemstillinger i 
næringen. Senere kan det være aktuelt å invitere representanter for andre fôrprodusenter. 
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