07/502-2-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
i matkjeden i VKM

Dato: 23.03.07
Tid: kl 10.00 – 13.00
Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg.
Møteleder: Janneche Utne Skåre

Deltakere
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden:
Janneche Utne Skåre (leder), Jan Alexander, Gunnar Sundstøl Eriksen, Kari Grave, Helle
Katrine Knutsen, Helle Margrete Meltzer.
Forfall: Tore Aune, Kåre Julshamn, Ole Bent Samuelsen.
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (ref.)
Fra Mattilsynet
Are Sletta (fra kl 11.00)

1.

Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for
forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden (Faggruppe 5).
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile vedrørende
sakene som skulle behandles på dette møtet.

2.

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
Protokoll fra forrige møte (30. januar 2007) ble gjennomgått uten spesielle kommentarer eller
anmerkninger.
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3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Leder av faggruppen refererte fra sist møte i Hovedkomiteen 6. mars 2007.

4.

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. Det er opprettet en egen ad hoc-gruppe i VKM
som skal utarbeide en risikovurdering/litteraturgjennomgang av grilling av mat. Avsender av
uttalelsen skal være Faggruppe 4 og Faggruppe 5. Utkast til rapport fra ad hoc-gruppen skal
derfor behandles på møter i Faggruppe 5. Ad hoc-gruppen skal innarbeide innspill fra
faggruppen i forslag til endelig uttalelse. Endelig uttalelse skal oversendes Mattilsynet innen
15. mai.
Leder av ad hoc-gruppen gjennomgikk utkast til uttalelse som var sendt ut i forkant av møtet
(06/505-9-rev8 – Risikovurdering/litteraturgjennomgang av grilling av mat). Faggruppen var i
forkant av møtet blitt bedt om å gi innspill til uttalelsen. Faggruppen diskuterte utkastet nøye.
Vedtak: Sekretariatet og leder av ad hoc-gruppen tar med seg innspillene fra Faggruppe 5 inn
i det videre arbeidet med risikovurderingen/litteraturgjennomgangen av grilling av mat.
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509)
Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i sjømat (05/509-1e)
EFSA kom i 2004 med en vurdering av organiske tinnforbindelser i mat. Faggruppe 5 har på
bakgrunn av denne rapporten utarbeidet en vurdering av tinnorganiske forbindelser i sjømat i
Norge. Vurderingen skal være en del av dokumentet ”Grunnlag for å vurdere sjømat fra
forurensede havner og fjorder” som skal være et verktøy/hjelpemiddel for Mattilsynet i
håndteringen av saker relatert til forurenset sjømat der problemstillingen er kjent fra tidligere
saker. På forrige møte vedtok faggruppen at sekretariatet i samarbeid med enkelte
faggruppemedlemmer skulle innarbeide faggruppens kommentarer i uttalelsen før den endelig
skulle godkjennes på elektronisk høring. Utkast til endelig uttalelse ble ferdigstilt rett i forkant
av møtet og faggruppen gikk igjennom de siste endringene i dokumentet.
Vedtak: Sekretariatet skal innarbeide de endringer som ble foreslått på møtet før endelig
uttalelse oversendes Mattilsynet. Saken avsluttes innen utgangen av mars.
Kadmium i solsikkekjerner
VKM ved Faggruppe 5 har fått et utkast til bestilling fra Mattilsynet om biotilgjengeligheten
av kadmium i solsikkekjerner. Mattilsynet er usikre på om kostholdsrådet vedrørende
solsikkekjerner er godt nok begrunnet.
Faggruppen diskuterte Mattilsynets henvendelse på møtet.
Vedtak: Faggruppen mente bestillingen fra Mattilsynet var relevant, men at selve bestillingen
burde utbedres noe. Sekretariatet og Mattilsynet vil være i tett dialog om utarbeidelse av
endelig forslag til bestilling i henhold til vedtatte samarbeidsrutiner mellom Mattilsynet og
VKM. Saken skal tas opp på neste møte i Faggruppen.
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Vurdering av dioksiner/PCB i torskelever (05/509-1d)
Det var ikke sendt ut nye saksdokumenter til møtet og faggruppen avventer fortsatt nye
analyser av dioksiner og dioksinliknende PCB i torskelever. Mattilsynet opplyste imidlertid
om at de hadde behov for en utvidet vurdering fra VKM, utover det faggruppen har
selvinitiert, fordi det er en pågående diskusjon i EU om grenseverdisetting for dioksiner og
dioksinliknende PCB i fiskelever.
Vedtak: Mattilsynet vil i etterkant av møtet utarbeide et forslag til bestilling vedrørende
dioksiner/PCB i fiskelever.
Ikke-dioksinliknende PCB – risikovurdering fra EFSA (07/505)
Mattilsynet har spurt VKM om enkelte kommentarer til risikovurderingen fra EFSA.
Faggruppe 5 diskuterte utkast til bestilling på forrige møte og fordelte oppgavene til enkelte
medlemmer som skal utarbeide forslag til uttalelse. I etterkant av møtet har Mattilsynet
informert sekretariatet om at de ønsker risikovurderingen på engelsk siden den vil bli brukt
videre inn mot EU.
Faggruppen skulle på dette møtet diskutere et utkast til første del av arbeidet med denne
vurderingen fordi Mattilsynet trengte innspill i EU-prossessen: 1) Karakterisering av
helserisiko som resultat av inntak av ikke-dioksinliknende PCB. Er det, ut fra helsemessige
vurderinger, behov for å regulere ikke-dioksinliknende PCB i mat, når det allerede er satt
grenseverdier for de dioksinliknende PCB?
Det planlagte møtet i mars i Brussel ble avlyst og Faggruppe 5 trengte derfor ikke å ha klart et
utkast til første del av bestillingen til møtet. Faggruppen diskuterte ikke annet en tidsfrist for
oppdraget på møtet.
Vedtak: Mattilsynet skal komme med forslag til tidsfrist tilpasset prosessen i EU for første
del av oppdraget. Faggruppen holder ellers fast på vedtaket fra forrige møte om å besvare de
andre spørsmålene i oppdraget innen sommeren 2007.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte:
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe (05/512)
Sekretariatet informerte om at endelig vurdering ble ferdigstilt i slutten av februar og
oversendt Mattilsynet.
Øvrige saker:
TEF – toksisk ekvivalensfaktor
Saken ble ikke diskutert på møtet. Faggruppemedlemmene ble informert om at saken skal
behandles på neste møte i Faggruppe 5.
5.

Nytt fra sekretariatet

Nyoppnevning av komiteen våren 2007
Sekretariatet orienterte kort om status rundt arbeidet med nyoppnevning av VKM.
Status for faggruppe 5 i perioden 2004-2007
Det ble ikke tid til å diskutere dette punktet på møtet.
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6.

Eventuelt

Dette var det siste møtet i Faggruppe 5 for den første perioden i VKM (1. april 2004 -31. mars
2007). Faggruppeleder og sekretariatet takket alle medlemmene i faggruppen for en
fremragende innsats de siste tre årene. Ny Faggruppe 5 skal etter planen være på plass fra 1.
april 2007.

Fastsatte møtedatoer i Faggruppe 5:
• Torsdag 3. mai (kl 10-14)
• Torsdag 21. juni (kl 10-15)
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