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Deltakere: 

Fra Faggruppe 5  

Janneche Utne Skåre (leder), Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter, Gunnar Sundstøl Eriksen, 
Christiane Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, Anders Ruus, Cathrine Thomsen.  
 
Forfall:  

Augustine Arukwe, Kari Grave (permisjon). 
  
Fra Mattilsynet, Seksjon nasjonale godkjenninger:  

Forfall: Line Ruden 
 
Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) (tidl. Statens forurensningstilsyn, SFT) 

Forfall: Jon L. Fuglestad (observatør) 
 
Fra sekretariatet til VKM:  

Edel Holene  
 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til møtet i Faggruppe for 
forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5). 

Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile vedrørende 
sakene som skulle behandles på dette møtet. 
 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Innkallelse og forslag til dagsorden samt protokoll fra sist møte, ble godkjent.  
 

3 Saker fra møtet i Hovedkomiteen 

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, refererte kort protokollen fra møtet i 
Hovedkomiteen 28.mars 2011.  
 

4 Saker som skal behandles på møtet 

Polysykliske hydrokarboner (PAH) i skjell – oppdatering (10-506) 

Bakgrunn: En vurdering av European Food Safety Authority (EFSA) sommeren 2008 
konkluderte med at PAH4 el. PAH8 er bedre egnete indikatorer for kreftfremkallende 
PAHer i mat enn benzo[a]pyren (BaP). Vurderingen konkluderte videre med at bruk av 
PAH8 ikke ga særlig mer informasjon enn bruk av PAH4. Faggruppen ønsket å undersøke 
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om dette også gjelder for PAH i skjell, for eventuelt å revurdere sin risikovurdering av 
PAH i skjell fra vinteren 2008, som er basert på indikatoren BaP.  

Faggruppen vedtok på møte 11. mars 2010 at PAH4 også ser ut til å være beste mål for 
sum kreftfremkallende PAHer for skjell. På møte 16. juni 2010 vedtok faggruppen at EUs 
foreslåtte grenseverdi for PAH4 i skjell ikke ser ut til å endre omfanget av 
kostholdsrådene for skjellkonsum som foreligger for gitte områder langs norskekysten. På 
møte 21. september 2010 ble data for PAH i skjell fra bestemte lokalisasjoner langs 
norskekysten presentert i forhold til nasjonal tiltaksgrense for BaP og foreslått EU-
grenseverdi for PAH4. Det ble bekreftet at omfanget av eksisterende kostholdsråd for de 
aktuelle lokalisasjonene ikke påvirkes av EUs foreslåtte grenseverdi for PAH4 i skjell. 
VKMs risikovurdering av PAH i skjell fra 2008, som er basert på indikatoren 
benzo[a]pyren (BaP), er derfor fortsatt gjeldene. 

Siste utkast til skriftlig sammenstilling av faggruppens vurdering ble diskutert. Endelig 
ferdigstilling gjøres per e-post.  

Vedtak: Oppdateringen publiseres på VKMs nettside så snart arbeidet er ferdigstilt. VKMs 
sekretariat vil gjøre Mattilsynet oppmerksom på publikasjonen når den foreligger.  

 
Marine oljer del 1 

Bakgrunn: Mattilsynet har behov for en større risikovurdering av marine oljer til humant 
konsum. Marine oljer er en høyt omsatt produktgruppe av kosttilskudd og brukes også i 
økende grad som ingrediens i vanlige matvarer. I forbindelse med skjerpingen av 
hygienekravene ved produksjon av fiskeoljer til humant konsum ble det identifisert 
mangel på kunnskap om hvilken betydning eventuelle nedbrytningsstoffer og 
harskningsprodukter i fiskeoljer kan ha på folkehelsen. Mattilsynet ønsker at VKM 
vurderer risikoen for slike stoffer i den grad de foreligger i sluttproduktene. 
 
Faggruppen uttrykte stor respekt for arbeidet som ligger bak det omfattende 
rapportutkastet. Utkastet ble grundig diskutert og forslag til klargjøringer og 
omformuleringer ble fremlagt. Faggruppen stiller seg bak rapportutkastet forutsatt at 
faggruppens innspill revideres inn. 
 

Vedtak: Rapportutkastet kan sendes til Hovedkomiteen etter revisjon. 
 

5 Status for øvrige saker i faggruppen 

Det ble orientert kort om arbeidet som pågår i:  
- ”Nytte-risikovurdering av morsmelk” (10/003)  
- Risikovurdering av ”Inntak av furan hos den norske befolkningen” (10/404) 
- Risikovurdering av ”Mykotoksiner i korn” (10/004)  
  

6 Orientering fra Mattilsynet 

Det var ingen saker under dette punktet. 
 

7 Møter og annet av felles interesse 

Det var ingen saker under dette punktet. 
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8 Nytt fra sekretariatet 

VKM orienterte kort om status som egen etat, samt om nye ansettelser. 
 

9 Eventuelt 

Det var ingen saker under dette punktet. 
 

10 Nye møtedatoer 

Neste møtedato blir i september. Endelig data bestemmes per e-post. 
 

 

 


