05/502-6-endelig

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

Dato: 6.12.05
Tid: kl 10 – 16.45
Sted: Veterinærinstituttet, 5 etg.

Deltakere
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden:
Janneche Utne Skåre (leder), Jan Alexander, Marc Berntssen, Gunnar Sundstøl Eriksen, Kari
Grave, Kåre Julshamn, Helle Katrine Knutsen, Helle Margrete Meltzer, Ole Bent Samuelsen
Forfall: Tore Aune
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (Ref.)
Fra Mattilsynet
Are Sletta, Christina Bergsten (fra klokken 1300)
Fra SFT:
Per Erik Iversen

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
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Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
Protokoll fra forrige møte (28. september 2005) ble gjennomgått, og status på flere saker ble
kort kommentert:
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509-1)
Teksten til generell bakgrunnsdokument for å vurdere sjømat fra forurensede havner og
fjorder har vært på elektronisk høring i faggruppen. Sekretariatet vil i etterkant av møtet sende
ut den siste versjonen til uttalelse på nytt til faggruppen med kort høringsfrist. Sekretariatet
sørger for at endelig versjon oversendes Mattilsynet.
Risikovurdering av PAH i skjell (05/509-1a)
Vurderingen har vært på elektronisk høring i faggruppen, men det mangler fortsatt
kommentarer fra enkelte medlemmer. Sekretariatet vil i etterkant av møtet sende ut
den siste versjonen til uttalelse på nytt til faggruppen med kort høringsfrist.
Sekretariatet sørger for at endelig versjon oversendes Mattilsynet.
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell (05/509-1b)
Vurderingen har vært på elektronisk høring i faggruppen, men det mangler fortsatt
kommentarer fra enkelte medlemmer. Sekretariatet vil i etterkant av møtet sende ut
den siste versjonen til uttalelse på nytt til faggruppen med kort høringsfrist.
Sekretariatet sørger for at endelig versjon oversendes Mattilsynet.
Fiskelever
Revurdering av risikovurderingen av dioksiner og dioksinliknende PCB i fiskelever er
påbegynt. Sammenstilling av alle resultater som finnes på fiskelever i kystnære strøk
er satt ut på oppdrag.
TBT
Skal diskuteres på neste møte.
Ikke-dioksinliknende PCB
Ny rapport fra EFSA skal diskuteres på neste møte.
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: ”Kartlegging av nye organiske miljøgifter i
2004” (05/510)
Arbeidet er påbegynt. Saken tas opp på neste møte i faggruppen.
Behov for risikovurderinger av avløpsslam brukt som gjødsel (05/511)
Arbeidet er påbegynt. Sekretariatet har satt ut et oppdrag der formålet er å sammenstille
tilgjenglig dokumentasjon og risikovurderinger som finnes innen fagområdet. Det er bestemt
at det skal nedsettes en ad hoc-gruppe som skal starte arbeidet med å utarbeide en uttalelse fra
VKM til våren. Ad hoc-gruppen vil bli forankret i Faggruppe 5.

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen
Protokoll fra møtet i Hovedkomiteen 11. oktober 2005 ble gjennomgått, samt at det ble gitt en
muntlig oppsummering fra det siste møtet i Hovedkomiteen 29. november 2005.
Faggruppeleder orienterte kort om status, saksgang og sluttbehandling av arbeidet med
Helhetssyn på fisk.
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4.

Saker til behandling på møtet

Vurdering av nye resultater Sørfjorden (05/507)
Sørfjorden har på grunn av industriell aktivitet en lang historie med kostholdsråd. Den
statelige overvåkingen av fjorden i regi av SFT har pågått i mange år. Mattilsynet har spurt
VKM om å vurdere nye resultater av miljøgifter i marine organismer fanget i Sørfjorden.
Mattilsynet ønsker svar på hvilken helsemessig risiko det er for befolkningen, og eventuelle
følsomme grupper, å spise fisk og skalldyr med de målte miljøgiftnivåene.
Sekretariatet hadde i forkant av møtet sendt ut et revidert utkast til uttalelse fra faggruppen
(05/507-3-rev3) som ble gjennomgått grundig på møtet. Siden sist møte er det publisert en ny
overvåkningsrapport fra Sørfjorden med resultater fra 2004. Disse resultatene er innarbeidet i
den reviderte uttalelsen fra faggruppen.
Vedtak: Faggruppen sluttbehandlet uttalelsen på møtet. Sekretariatet legger inn de siste
endringene som faggruppen ble enig om og oversender uttalelsen til Mattilsynet.
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509) Risikovurdering av kvikksølv i torsk (05/509-1c)
Basert på uttalelsen fra Sørfjorden var det i forkant av møtet sendt ut et utkast til en mer
generell uttalelse om kvikksølv i torsk. Uttalelsen skal inngå i grunnlaget for å vurdere sjømat
fra forurensede havner og fjorder.
Vedtak: Faggruppen sluttbehandlet uttalelsen på møtet. Sekretariatet legger inn de siste
endringene som faggruppen ble enig om og oversender uttalelsen til Mattilsynet.
Helhetssyn på fisk (04/506)
Utkast til rapport om helhetssyn på fisk var sendt ut til faggruppemedlemmene i forkant av
møtet. Faggruppemedlemmene var bedt om å se spesielt på enkelte kapitler som omhandler
faggruppens ansvarsområder.
Medlemmene presenterte sine syn på rapportutkastet på møtet.
Vedtak: Sekretariatet sammenstiller innspillene fra faggruppemedlemmene og
videreformidler dem til ad hoc-gruppen for Helhetssyn på fisk.
Utvikling av generelle eksponeringsmodellverktøy (05-003)
Saken ble kort omtalt på møtet. Sekretariatet vil sammenfatte et innspill til ad hoc-gruppen
som sendes på elektronisk høring i faggruppen.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte:
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509)
Se punkt 2.
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Status for øvrige saker i faggruppen
Vurdering/kommentering av SFT-rapport: ”Kartlegging av nye organiske miljøgifter i
2004” (05/510)
Se punkt 2.
Behov for risikovurderinger av avløpsslam brukt som gjødsel (05/511)
Se punkt 2.
Vurdering av funn av azaspiracidtoksiner i krabbe (05/512)
Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.

5.

Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller lignende.

Helhetssyn på fisk
Se punkt 4.
Anvendelse av "threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet for risikovurderinger
i VKMs faggrupper (05/902)
Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.
6.

Saker til hovedkomiteen

Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.
7.

Orientering fra Mattilsynet

Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.
8.

Møter o.a. av felles interesse

Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.
9.

Nytt fra sekretariatet

Det ble ikke tid til å diskutere saken på møtet.
10.

Eventuelt

Ingen punkter under eventuelt.

11.

Nye møtedatoer

Tirsdag 24. januar 2006
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