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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
NIFES, onsdag 21. mars 2007, kl. 10.00-16.00
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Anne-Katrine Haldorsen (leder), Gro-Ingunn Hemre, Marit Aursand, Bjørn M. Jenssen, Magny
Thomassen
Forfall: Aksel Bernhoft
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppe 6, Anne Finstad (Ref.)
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 på dette møtet.
2.
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.

3.

Kort orientering fra de viktigste sakene fra møtene i hovedkomiteen 5.desember-06 og
5.mars-07
Koordinator for faggruppen orienterte kort fra de viktigste sakene fra de to siste møtene i
Hovedkomiteen.
-

-

-

4.

Statkonsult har gjort en organisasjonsgjennomgang av VKM. På bakgrunn av gjennomgangen
har Hovedkomiteen i VKM anbefalt at Faggruppe 2 deles i to faggrupper. En faggruppe for
plantevernmidler og rester av plantevernmidler og en for faggruppe for plantehelse.
Det vil bli en justering av fagområde og mandat for Faggruppe 6 (fôr) med føring om at saker
med fôr i fokus som hovedregel skal forankres i FG6.
VKM har avsluttet og presenterte 1.mars-2007 en stor rapport på helsemessige konsekvenser
ved bruk av sukker/søtstoff i leskedrikker.
Det er nedsatt en ad hoc gruppe vedrørende risikovurdering av samvirkende toksiske effekter
av stoffer i blanding med bred representasjon fra alle faggrupper. Ett medlem fra faggruppe 6
skal sitte i denne gruppen. Første møte i ad hoc gruppen vil bli avholdt etter påske.
VKM har kommet med innspill til NFRs prioriteringer for utlysning av forskningsmidler
2008.
Saker som skal behandles på møtet

XyRex (06/605)
Ad hoc gruppen som arbeider med risikovurdering av XyRex som prosesshjelpmiddel har hatt to
møter, ett i oktober-06 og ett i februar-07. Utkast til risikovurdering fra ad hoc gruppen ble nøye
gjennomgått og diskutert på møtet. Arbeidet har til tider vært vanskelig da det har vært vanskelig å få
fremskaffet all tilgjengelig dokumentasjon. Faggruppen venter også på revidert bestilling fra
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Mattilsynet. Faggruppen kom med sine innspill til utkastet som leder av ad hoc gruppen tar videre med
seg inn i arbeidet.
5.

Ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende

Bioprotein – til orientering
I etterkant av faggruppens reviderte risikovurdering av BioProtein (05/608) har Norferm AS i et brev
til Mattilsynet kommet med kommentarer og innsigelser på faggruppens vurdering. Mattilsynet hadde
i januar 2007 et møte med Norferm AS der dette ble diskutert. I brev fra Mattilsynet til VKM datert
05.02.07 skriver Mattilsynet at de ikke har grunnlag for å komme med innsigelser på
risikovurderingen basert på brevet fra Norferm AS.
Fôring av villfanget fisk
Det er nedsatt en ad hoc gruppe for risikovurdering av fôring av villfanget fisk. Et medlem av
faggruppe 6 vil sitte i ad hoc gruppen.

6.

Gjennomgang av faggruppens arbeid de tre første årene av VKM

Faggruppens arbeidskapapsitet og arbeidsform
Faggruppen gikk gjennom de erfaringer den har gjort seg i løpet av de tre første årene av VKM.
Faggruppens medlemmer syntes at samarbeidet i gruppen har fungert fint og at det har vært positivt og
lærerikt å sitte som medlem av faggruppen. Noen av faggruppens medlemmer mente arbeidsmengden
har vært akkurat passe, men det kom også frem synspunkter på at det har vært lite arbeid og med få
saker/bestillinger fra Mattilsynet som har vært relatert til vedkommendes ekspertise.
Uttalelsens form og kvalitet
Faggruppens medlemmer synes at vurderingene har vært av varierende kvalitet men at dette har bedret
seg i løpet av perioden. Kvaliteten bar i starten litt preg av korte frister fra Mattilsynet og uklarheter i
bestillingene.
Bruk av eksterne ad hoc-eksperter og utsetting av oppdrag
Bruk av eksterne eksperter og ad hoc grupper har vært helt nødvendig i faggruppens arbeid da
fôrområdet dekker så mange ulike felt. Faggruppen har ikke benyttet seg av utsetting av oppdrag.
Arbeidet fremover
Faggruppen mente at det må bli en bedre kontakt med Mattilsynet i forkant og under
bestillingsprosessen da bestillingene til faggruppen har vært av varierende kvalitet og dette har
vanskeliggjort arbeidet med vurderingene. Faggruppen anbefaler at VKM holder et kurs i bestillinger
for saksbehandlere i Mattilsynet.
7.
Orientering fra sekretariatet
Faggruppens koordinator orienterte om status for nyoppnevning av ny komité i VKM. Forslag til ny
komité ble oversendt Helse- og omsorgsdepartementet 27. februar. Ny periode starter 1.april
2007. Faggruppe 6 kommer til å få ny leder og ny koordinator for den nye perioden.
8.
Eventuelt
Det var ingen saker under Eventuelt.
9.

Lunsj

10.
Besøk på Fiskeriforskning (Titlestad)
Etter møtet besøkte Faggruppen Fiskeriforsknings avdeling på Titlestad i Bergen. Der var det først en
presentasjon av avdelingen og senere en omvisning av institusjonen ved Harald Mundheim.
Faggruppen takker for interessant diskusjon og omvisning.
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