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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM, tirsdag 5. juni 2007, kl. 10.00-15.00
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Marit Aursand (leder), Bjørn M. Jenssen, Aksel Bernhoft, Gro Ingunn Hemre, Heidi Amlund, Live
Nesse, Trond Møretrø
Forfall: Birger Svihus, Ole Torrisen
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppe 6, Anne Finstad og Tron Ø. Gifstad (Ref.)
Fra Mattilsynet:
Knut Flatlandsmo (kun under sak 5).
Forkortelser benyttet i protokollen:
FG6 Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet
1.
Velkommen og presentasjon av medlemmene
Leder ønsket velkommen til møtet. Alle medlemmene presenterte seg og ga en kort beskrivelse av
egen CV. Direktør for sekretariatet Kirstin Færden ga en kort orientering om VKM.
2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden, registrering av eventuelle fravær,
habilitet og godtgjøring
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Det kom innspill om at det var ønskelig at
sakspapirene ble sendt ut i bedre tid enn det ble gjort denne gangen. Sekretariatet tar med seg
innspillet og kommenterte at sakspapirene vanligvis sendes ut en uke i forkant av møtet.
Ingen erklærte seg inhabile på dette møtet.
3.
Orientering om saker behandlet av faggruppe 6 i forrige periode
Anne Finstad orienterte kort fra de viktigste sakene fra forrige periode, ferdigbehandlede
risikovurderinger, og informasjon om hvilke saker som er under behandling kan finnes på vkm.no.
4.
Erfaringsoppsummering fra forrige periode av faggruppe 6
Faggruppens arbeid i perioden 2004 – 2006 har blitt evaluert. Litt få saker i perioden har ført til at
gruppa nå har fått utvidet mandat med føring om at saker med fôr i fokus som hovedregel skal
forankres i FG6. God og regelmessig kontakt med Mattilsynet er viktig.
5.
Orientering fra Mattilsynet
Representanten fra Mattilsynet orienterte om aktuelle saker. Mattilsynet vil i løpet av kort tid levere en
bestilling til VKM med tittel: Bruk av vegetabilske forråvarer til fiskefôr. Andre saker som kan bli
aktuelle er bl.a.: Bruk av koksidiostatika i fôr. Etoxyquin og restproblematikk.
I tillegg ble det orientert om hvordan Mattilsynet har håndtert risikovurderingen av BioProtein som
faggruppe 6 vurderte for Mattilsynet i 2006. Risikovurdering av prosessmiddelet Xyrex er en sak som
er til behandling i faggruppe 6 og representanten fra Mattilsynet gjorde en kort redegjørelse.
Det ble også en kort orientering om omorganisering som er på gang i Mattilsynet og eventuelle følger
dette vil medføre.
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6.
Orientering om saker under arbeid
XyRex (06/605)
Ad hoc-gruppa arbeider med risikovurdering av XyRex som prosesshjelpemiddel. De nye i faggruppen
fikk en orientering om status i prosjektet. Ad hoc-gruppen jobber med en ferdigstillelse av
risikovurderingen som skal diskuteres på et møte i ad hoc-gruppen 27.6.07. Endelig utkast til
risikovurdering fra ad hoc-gruppa vil bli sendt ut på elektronisk høring til faggruppens medlemmer i
etterkant av dette møtet og endelig risikovurdering er planlagt og bli sendt til Mattilsynet i løpet av
juli.
7.

Ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende

Samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding
Det er nedsatt en ad hoc-gruppe i VKM som skal gjøre en vurdering av samvirkende toksiske effekter
av stoffer i blanding. Ad hoc-gruppen består av representanter fra flere av faggruppene i VKM. En
representant fra faggruppe 6 er med i ad hoc-gruppen og orienterte kort om status i arbeidet.
Risikovurderingen vil sluttbehandles i Hovedkomiteen.
Foring av villfanget fisk
Det er nedsatt en ad hoc gruppe for risikovurdering av bruk av pelagisk råstoff (spesielt sild og lodde)
til oppfôring av villfanget fisk. Et medlem av faggruppe 6 sitter i ad hoc-gruppa. Endelig utkast til
risikovurdering fra ad hoc-gruppa vil foreligge snart og vil bli sendt ut på elektroniske høring til
faggruppens medlemmer for kommentarer. Frist for innspill på utkastet for medlemmene er foreløpig
satt til 30. juni.
Risikovurdering av slam
Det er nedsatt en ad hoc-gruppe for risikovurdering av slam. Et medlem av faggruppe 6 sitter i ad hoc
gruppa og det ble kort orientert om status i arbeidet.
8.
Møter o.a. av felles interesse
Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.
9.
Orientering fra sekretariatet
Det ble orientert om VKM sitt åpne seminar om utfordringer og erfaringer med risikoanalyse i Oslo
tirsdag 19. juni. Andy Hart, Central Science Laboratory, UK, kommer som ekstern foredragsholder, og
i tillegg vil flere av VKMs faggruppeledere holde presentasjoner. En seremoni for de nye
medlemmene arrangeres kl 14.
10.
Eventuelt (Nye møtedatoer)
Det var ingen saker under eventuelt. Marit Aursand kommer med forslag til nye møtedatoer for høsten
(et møte i Oslo i september og et møte i Trondheim i desember).

