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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
VI, mandag 25. september 2006, kl. 10.00-14.00
Deltakere:
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr
Anne-Katrine Haldorsen (leder), Marit Aursand, Marc Berntssen, Aksel Bernhoft, Bjørn M. Jenssen,
Magny Thomassen
Forfall: Gro-Ingunn Hemre
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.

Saker som skal behandles på møtet

BioProtein – fase 2 (06/604)
Leder for ad hoc gruppen for BioProtein orienterte om arbeidet som har blitt gjort i ad hoc gruppen
siden det forrige faggruppemøtet (8. juni). Det har blitt gjort mye arbeid med de 17 nye studiene som
ble sendt inn og som skulle vurderes. Et nytt utkast til vurdering der de nye studiene er inkludert i den
opprinnelige vurderingen ble nøye gjennomgått på møtet og det ble diskutert hvilke
innblandingsprosenter av BioProtein som kan ansees som trygge for de ulike dyreartene.
Vedtak: Leder for ad hoc gruppen tar med innspill/kommentarer fra møtet og sammenskriver
vurderingen før den sendes ut til medlemmer av FG6 og til ad hoc gruppens medlemmer på
elektronisk høring. Frist til å sende vurderingen til Mattilsynet er 1.oktober 2006.
Orientering av XyRex (06/605)
Det har blitt opprettet en egen arbeidsgruppe som skal vurdere XyRex. Arbeidsgruppen skal ha sitt
første møte medio oktober. Det ble diskutert om man har fått tilstrekkelig informasjon om hva
produktet inneholder. Sekretariatet vil ta kontakt med Mattilsynet for å høre om produktet er registrert
i Produktregisteret slik at man kan få denne informasjonen før man risikovurderer stoffet.
4.

Ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende

Ny kostholdsundersøkelse (Norkost)
I februar 2006 mottok VKM et brev fra Mattilsynet med ønske om at VKM skal diskutere spørsmål
angående valg av den metodikk som skal brukes i neste nasjonale kostholdsundersøkelse blant voksne
(NORKOST 3).
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Tidligere har det vært diskutert å bruke samme metodikk for NORKOST 3 som ble brukt i UNGKOST
2000 som er basert på en fire-dagers kostdagbok med billedbok for fastsettelse av porsjonsstørrelse.
Benyttelsen av en fire-dagers kostdagbok er nå noe mer usikker, da det viser seg at det finnes sterke
føringer i andre europeiske land om å bruke en metodikk basert på gjentatt 24 h recall.
Mattilsynet ønsket at faggruppene i VKM skulle diskutere følgende spørsmål med VKM:
•
•
•

Hvordan ser VKM på å bruke en 2 X 24 h recall som metode i neste NORKOST 3?
Hvordan ser VKM på å bruke 2 X 48 h recall som metode i neste NORKOST 3?
Hvordan ser VKM på å bruke en fire dagers kostdagbok som opprinnelig planlagt som metode
i neste NORKOST 3?

F6 gikk igjennom disse spørsmålene, men siden FG6 ikke har benyttet kostholdsundersøkelser i noen
av sine vurderinger hadde ikke faggruppen noe sterke føringer på hvilke metoder som er best egnet til
en ny kostholdsundersøkelse annet enn at det bør velge en metode som også blir brukt i andre
europeiske land da dette vil gi større sammenligningsverdi.
Høringsrunde på arbeidsdokument fra EFSA
Faggruppen gikk igjennom arbeidsdokumentet som EFSAs FEEDAP panel som har blitt lagt ut til
høring med 3 måneders høringsfrist til 31.oktober 2006. Arbeidsdokumentet omhandler
risikovurdering av miljøeffekter av tilsetningsstoffer i fôr, og er delt inn i en akvatisk og en terrestrisk
del. Bakgrunnen for arbeidsdokumentet er at det skal utarbeides nye retningslinjer i forhold til
tilsetninger i fôr. Medlemmene hadde noen innspill/kommentarer.
Vedtak: Leder for FG6 vil sammenstille et lite notat med kommentarer/innspill fra faggruppen på
høringsdokumentet og sende dette elektroniske til medlemmene til kommentering før faggruppen
sender det til EFSA.
5.
Orientering fra Mattilsynet
Koordinator for FG6 orienterte kun kort om en sak fra Mattilsynet vedrørende funn av tarmsvulster
hos stamfisk. Mattilsynet innkalte i slutten av juni til møte der det ble redegjort for bakgrunnen for
funnene, utredningen som har blitt gjennomført og videre handlingsplan. I denne planen er det satt opp
en aktuell ny bestilling til VKM hvor det eventuelt skal bes om en sammenstilling av forskning knyttet
til vegetabilske fôrmidler og evt. konsekvenser knyttet til feilernæring/intoleranse hos fisk.

Mattilsynet har ikke fått skrevet noen bestilling per dags dato og det er usikkert når dette
eventuelt vil skje.
6.
Møter og annet av felles interesse
Ble ikke tatt opp på møtet.
7.
Eventuelt
Det var en sak under eventuelt. VKM har blitt klaget inn til den Forskningsetiske komitè for
naturvitenskap og teknologi i forbindelse med en risikovurdering FG6 har gjort vedrørende
grenseverdier av kadmium i fiskefôr (05/606-2-final). Klagen går ut på at det i vurderingen fra FG6
står at retensjonsverdien av kadium fra fôr er 1-5%, mens det i andre publikasjoner står 2-6%. I følge
klager er ikke denne endringen triviell i forhold til at en 6% retensjon vil medføre en overstigelse av
grenseverdien på 0,05 mg/kg for salg av oppdrettslaks hvis fôret inneholder 1 mg/kg Cd, mens en
retensjon på 5% ikke vil medføre en slik overstigelse.
Faggruppen diskuterte klagen reist, og kommenterte at retensjonstallene (prosentverdiene) ikke er
direkte brukt i risikovurderingen, men kun nevnt som et eksempel innledningsvis på at
retensjonsverdien er lav. Samtidig refererer retensjonsverdiene til hel fisk og ikke til fiskefilet. I
risikovurderingen gjort av faggruppen er det brukt målte faktiske verdier i fileten (kjøttet) og det er
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disse som danner bakgrunn for vurderingen. Retensjonsverdiene nevnt innledningsvis er derfor ikke
brukt i faggruppens risikovurdering.
8.
Nye møtedatoer for høsten
Neste møte ble bestemt til å være tirsdag 5.desember i Oslo, men denne dagen viser seg å ikke passe
for alle. Koordinator sender ut forslag til nye møtedatoer.

