07/502-3-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
i matkjeden og Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk i
VKM

Dato: 3.05.07
Tid: kl 10.00 – 14.00
Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg.
Møteleder: Janneche Utne Skåre

Deltakere
Janneche Utne Skåre (leder FG5), Jan Alexander (leder FG4), Gunnar Sundstøl Eriksen, Kari
Grave, Helle Katrine Knutsen, Mona-Lise Binderup, Trine Husøy, Inger-Lise Steffensen,
Steinar Øverbø, Rose Vikse
Forfall:
Kristine Naterstad, Tore Sanner, Knut Helkås Dahl, Jan Erik Paulsen, Tore Aune, Kåre
Julshamn, Ole Bent Samuelsen, Helle Margrete Meltzer.
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (ref.), Tor Øystein Fotland
Fra Mattilsynet
Anders Tharaldsen

1.

Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet

Janneche Utne Skåre ønsket velkommen til fellesmøtet i Faggruppen for tilsetningsstoffer,
aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) og Faggruppen for forurensninger,
naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden (Faggruppe 5) i VKM for å diskutere utkast til
rapport fra ad hoc-gruppen om grilling av mat/PAH.
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile vedrørende
saken som skulle behandles på dette møtet.
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2.

Godkjenning av dagsorden

Faggruppene skulle kun behandle en sak på møtet, rapportutkastet om vurdering av
helserisiko ved konsum av grillet mat, utarbeidet av ad hoc-gruppen om grilling av mat/PAH.
Tilstede på møtet var medlemmer fra begge faggruppene og medlemmene av ad hoc-gruppen.
Medlemmer av faggruppene som ikke hadde anledning til å møte hadde fått anledning til å gi
skriftlige innspill til rapportutkastet i forkant av møtet.
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.

3.

Saker til behandling på møtet

Risikovurdering/litteraturgjennomgang av grilling av mat (06/505)
Det har lenge vært kjent at varmebehandling som grilling og steking kan gi opphav til
uønskede, helseskadelige forbindelser i maten. Mattilsynet har bedt om at VKM utarbeider en
rapport med oppdatert vitenskapelig kunnskap og en vurdering av mulig helserisiko forbundet
med grilling av mat. Det ble opprettet en egen ad hoc-gruppe i VKM som skulle arbeide med
oppdraget, og vurderingen fra ad hoc-gruppen skal kvalitetssikres og behandles i Faggruppe 4
og 5 som står som avsendere av uttalelsen. Utkast til rapport fra ad hoc-gruppen skal derfor
behandles på møter i begge faggruppene. Ad hoc-gruppen skal deretter innarbeide innspill fra
faggruppene i et forslag til endelig uttalelse. Den endelige uttalelse skal oversendes
Mattilsynet innen 15. mai.
Både Faggruppe 4 og 5 hadde diskutert tidligere utkast fra ad hoc-gruppen på separate møter.
På dette fellesmøtet skulle faggruppene enes om konklusjoner og anbefalinger, samt generell
tekst og struktur i rapporten. Rapporten ble gjennomgått grundig på møtet. Det ble gitt
innspill på tittel, struktur og generelt innhold i rapporten. En rekke endringer av konklusjonen
ble innarbeidet på møtet.
Vedtak: Sekretariatet skal i samarbeid med leder av ad hoc-gruppen innarbeide alle
innspillene fra møtet inn i rapporten. Opprettet utkast sendes til medlemmene av Faggruppene
4 og 5 for en siste elektronisk kommentarrunde og godkjennelse før endelig vurdering av
helserisiko ved konsum av grillet mat oversendes Mattilsynet 15. mai (med sperrefrist til 22.
mai).
4.
Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.
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