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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny 

mat og allergi 

Dato: 04.04.2017, kl. 10.00-15.00 

Sted: Pilestredet Park 7, 4 etg, rom 428 

Møteleder: Per Ole Iversen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 7:  

Livar Frøyland, Margaretha Haugen, Sigrun Henjum, Kristin Holvik, Martinus Løvik, Tonje H. Stea og 

Tor A. Strand 

Ikke tilstede:  

Bjørn S. Skålhegg 

Fra sekretariatet til VKM:  

Bente Mangschou (ref) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Protokoll fra forrige møte 09.02.17 er godkjent. 

3. Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige 

møte   

Vurdering av inntak av vitamin E, B6, sink og jern opp mot øvre tolerable inntaksnivåer ble 

publisert 7. og 14. mars. 

Risikovurdering av «andre stoffer» - treonin og aspartat blir publisert 27. april. 
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4. Saker som ble behandlet på møtet 

 
Andre stoffer  

L-alanin 

Utkast var sendt faggruppen i forkant av møtet for diskusjon. Det er ikke avdekket noen 

studier utover studier med akuttdoser. Faggruppen diskuterte innspill fra refereegruppen og 

kroppens metabolske kapasitet til håndtere de aktuelle dosene alanin fra kosttilskudd. 

Revidert utkast vil bli sendt til faggruppen per e-post for endelig godkjenning. 

Betaalanin 

Utkast var sendt faggruppen i forkant av møtet for diskusjon. Faggruppen diskuterte særlig 

de inkluderte studiene. 

Revidert utkast vil bli sendt til faggruppen per e-post for endelig godkjenning. 

Vurderinger av inntak opp mot tolerable øvre inntaksnivåer 

Vurderinger av inntak av kalium opp mot tolerable øvre inntaksnivåer 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant av møtet. Det er ikke fastsatt tolerabelt øvre 

inntaksnivå for kalium i European Food Safety Authority (EFSA) eller av andre myndigheter. 

Faggruppen diskuterte datagrunnlaget i rapporten fra EFSA og andre myndigheter. Revidert 

utkast vil bli sendt til faggruppen for endelig godkjenning per e-post. Rapporten skal etter 

planen publiseres etter 15. mai. 

Vurderinger av inntak av fosfor opp mot tolerable øvre inntaksnivåer 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant av møtet. Det er fastsatt tolerabelt øvre 

inntaksnivå for fosfor i EFSA som støttes av faggruppen. Revidert utkast vil bli sendt til 

faggruppen for endelig godkjenning per e-post. Rapporten skal etter planen publiseres etter 

15. mai. 
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Vurderinger av inntak av kobber opp mot tolerable øvre inntaksnivåer 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant av møtet. Det er fastsatt tolerabelt øvre 

inntaksnivå for kobber i Scientific Committee for Food (SCF) som senere er støttet i Nordic 

nutrition recommendations (2012). Faggruppen ga sin tilslutning til vurderingen fra SCF. 

Revidert utkast vil bli sendt til faggruppen for endelig godkjenning per e-post. Rapporten skal 

etter planen publiseres etter 31. mai. 

Vurderinger av inntak av selen opp mot tolerable øvre inntaksnivåer 

Utkast til rapport var sendt faggruppen i forkant av møtet. Det er fastsatt tolerabelt øvre 

inntaksnivå for selen i SCF. Faggruppen ga sin tilslutning til vurderingen fra SCF. Revidert 

utkast vil bli sendt til faggruppen for endelig godkjenning per e-post. Rapporten skal etter 

planen publiseres etter 31. mai. 

5. Status for øvrige saker i faggruppen 

Arbeidet med inntaksvurdering av niacin opp mot øvre tolerable inntaksnivåer vil starte i juni. 

VKM har mottatt midlertidig bestilling for vitamin K, mangan og krom. 

6. Evaluering av arbeidet med "andre stoffer" 

Evalueringen av arbeidet med «andre stoffer» anses som avsluttet fra faggruppens side. 

7. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden. 

8. Eventuelt 

Medlemmene ble oppfordret til å komme med innspill til endringer i adresselisten over 

berørte parter. 

Faggruppen kom med innspill til hvilken fagkompetanse er det viktig å få med i neste 

periode av VKM. 
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9.  

Nye møtedatoer 

Neste møte i faggruppen er 12. juni 2017. 

 


