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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
NIFES, torsdag 29. mai 2008, kl. 10.00-15.30
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Marit Aursand (leder), Gro-Ingunn Hemre, Aksel Bernhoft, Heidi Amlund, Ole Torrisen, Trond
Møretrø, Birger Svihus
Forfall: Live Nesse og Bjørn M. Jenssen
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.)
Fra Mattilsynet:
Mette Kristin Lorentzen, Bergen
Forkortelser benyttet i protokollen:
FG6 Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet
1.
Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet
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

Risikovurdering av glukosamin og chondroitin som tilskuddsfôr til dyr (08/604).
Faggruppen mottok en bestilling fra Mattilsynet vedrørende vurdering av å tillate innhold av
glukosaminer, chondroitin og tilsvarende stoffer under en viss grense i fôrvarer, der stoffene ikke har
farmakologisk effekt, men har næringsverdi.
Det ble opprettet en liten gruppe fra faggruppen som skulle vurdere denne saken. Gruppen bestod av
Aksel Bernhoft og Birger Svihus, og Aksel Bernhoft har vært hovedforfatter av risikovurderingen.
Faggruppens vurdering ble levert til Matttilsynet 2 juni med sperrefrist til 4 juni.
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.
Faggruppen har nedsatt en ad-hoc gruppe som arbeider videre med saken. Ad-hoc gruppen består av
følgende medlemmer: Leder Gro-Ingunn Hemre (FG6), Birger Svihus (FG6), Heidi Amlund (FG6),
Marit Aursand (FG6), Anne Marie Bakke McKellep (NVH), Einar Ringø (Norges fiskerihøgskole) og
Rolf Erik Olsen (Havforskningsinstituttet). Ad-hoc gruppen har hatt møte 10 april og har planlagt et
nytt møte 19 juni der et foreløpig utkast til risikovurdering skal diskuteres. Det ble foreslått at
koordinator for faggruppe 8 (dyrehelse og dyrevelferd) og koordinator for faggruppe 1 (hygiene – og
smittestoffer) ser igjennom rapporten. Fristen for oppdraget er forlenget til 1 januar 2009.
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Risikovurdering - Vurdering av Gelly-feedmetoden som hygienisering ved bruk av
akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr (08/603).
Faggruppen mottok en bestilling på vurdering av Gelly-feed metoden som hygienisering ved bruk av
materiale fra akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr.
Bakgrunnen for bestillingen var at Mattilsynet mottok søknad om å godkjenne Gelly-feed metoden
som hygienisering for materiale fra akvakulturdyr til bruk i fôr til akvakulturdyr (behandling av
slakteavfall fra laks som skal inngå i fôr til torsk).
Faggruppen opprettet en ad hoc-gruppe som har vurdert denne saken. Ad hoc-gruppen ble ledet av
Trond Møretrø. Faggruppens vurdering ble levert til Matttilsynet 7 april med sperrefrist til 9 april.
4.
Orientering fra Mattilsynet
Mette Kristin Lorentzen fra Mattilsynet i Bergen, Seksjon Fisk og Sjømat, orienterte om aktuelle saker
angående fôrforskriften og fôr til fisk generelt.
5.
Saker fra møte i Hovedkomiteen
Aksel Bernhoft refererte fra møte i Hovedkomiteen 22. mai. Av hovedsakene kan nevnes sekretariatets
mål og strategier, kommunikasjonsstrategi, mediatrening, kreditering av VKM arbeidet, tilgang til
nødvendige analysedata m.m.
6.

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 og det ble kort orientert om status i arbeidet. Arbeidet med risikovurderingen nærmer seg
nå slutten og rapporten er kanskje klar til 0.01.09.
GMO i fôr
Faggruppe 3 (GMO saker) har sendt over til faggruppe 6 to 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 har blitt sendt til EFSA.
7.
Møter o.a. av felles interesse
Siste møtereferat fra EU’s faste komité i Brussel ble gjennomgått. Møte var i EU’s faste komité for
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. Møtets temaer var: Utvikling av rettsregler på
fôrområdet – revurdering av alle tilsetningsstoffer i fôr innen 2010. Vurdering av akseptabelt
dioksinnivå i fiskelever til konsum. Krysskontaminering av koksidiostatika i fôr til ikke godkjente
dyrearter. Kategorisering av hyaluronsyre.

8.
Orientering fra sekretariatet
Sekretariatet orienterte kort om status vedrørende suppleringsrunden i VKM (nye medlemmer i
faggruppene etter behov).
Sekretariatet orienterte også kort om Advisory Forum-møtet som skal avholdes i Oslo 12.-13. juni
2008.
Sekretariatet var på studietur i Dublin og besøkte FSAI (mattilsynet i Irland).
10. Egeninitierte saker av faggruppen
Aksel Bernhoft ved VI foreslå at faggruppen skulle se nærmere på eventuell selenmangel i dyrefôr og
dyras behov for selen. Det ble forslått å opprette et eget e-rom der faggruppen legger inn forslag til
egeninitierte saker.
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11. Eventuelt
Faggruppen ønsker at VKM skal ha en tettere kontakt mot Forskningsrådet.
Det ble foreslått å opprette et eget e-rom for regelverk.
Det ble avtalt flg. møtedatoer for resten av 2008: 9. oktober i Oslo og 3. desember i Trondheim.

