05/502-4-endelig

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

Dato: 25-26.05.05
Tid: kl 09.30 – 15.00
Sted: NIFES, Bergen

Deltakere
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden:
Janneche Utne Skåre (møteleder), Kari Grave, Kåre Julshamn, Helle Katrine Knutsen, Helle
Margrete Meltzer, Ole Bent Samuelsen
Forfall: Jan Alexander, Tore Aune og Marc Berntsen
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (Ref.)
Fra Mattilsynet
Are Sletta
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.
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2.

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
Protokoll fra forrige møte (14. april 2005) ble gjennomgått.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeleder orientert kort fra møte i Hovedkomiteen 24. mai.

4.

Saker til behandling på møtet

Risikovurdering av PBDE (04/504)
Revidert utkast til risikovurdering ble gjennomgodt nøye. Nye inntaksbergninger er inkludert
i den reviderte versjonen. Faggruppen diskuterte ulike tilnærmingsmetoder for å karakterisere
risiko.
Vedtak: Risikovurderingen av PBDE endres i henhold til innspill fra møtet. Revidert utkast
sendes på elektronisk høring til faggruppemedlemmene. Faggruppen tar sikte på å ferdigstille
vurderingen før sommerferien.

Vurdering av tilbakeholdelsestid for lidokain for matproduserende dyr (05/508)
Mattilsynet har bedt VKM om å risikovurdere kortere tilbakeholdelsestid ved bruk av
legemidler som inneholder lidokain for storfe, sau og gris. Den vitenskapelige vurderingen
skal belyse både eventuell helserisiko for forbrukerne og dyrevernmessige aspekter.
Forslag til uttalelse fra ad hoc gruppen var oppe til diskusjon i møtet i Hovedkomiteen 24.
mai.
Medlemmer i HK ga følgende innspill til denne saken:
• Det kom en del konkrete forslag til endringer i teksten
•

”Recommodations” må fjernes fra konklusjonen, disse anbefalingene fremgår
indirekte av den øvrige teksten, men VKM bør overlate til Mattilsynet å uttrykke dette
eksplisitt for å ha en klar rollefordeling mellom risikovurdering og risikohåndtering.

Hovedkomiteen stiller seg bak uttalelsen som ad hoc gruppen har utviklet med de justeringer
som Hovedkomiteen har foreslått.
Faggruppeleder gjennomgikk de innspill som var kommet fra Hovedkomiteen for resten av
faggruppen, og leder av ad hoc gruppen presenterte arbeidet som var gjort siden det siste
møte.
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Vedtak: Faggruppen stilte seg bak vurderingen om lidokain. Sekretariatet vil i samarbeid med
leder av ad hoc gruppen endre vurderingen i henhold til innspill fra møtene i Hovedkomiteen
og i Faggruppe 5 før den oversendes Mattilsynet.

Vurdering - nye resultater fra fisk i Mjøsa (05/504)
Mattilsynet ønsker å få risikovurdert om det kan være vitenskapelig grunnlag for å
differensiere de lokale kostholdsrådene for Mjøsa. Mattilsynet ønsker også å få risikovurdert
om det er enkelte fiskeslag og fiskeprodukter fra Mjøsa som er trygge å spise. Mattilsynet har
oversendt en rekke nye analyseresultater for dioksiner, dioksinliknende PCB og kvikksølv i
ulike typer fisk fanget i Mjøsa. Saken har ikke vært diskutert grundig siden faggruppemøtet i
februar.
Endret utkast til uttalelse fra faggruppen ble diskutert nøye.
Vedtak: Sekretariatet skal endre risikovurderingen i henhold til innspill fra møtet. Endelig
versjon av uttalelsen bør gjennomgås av faggruppeleder sammen med de som har arbeidet
mest med saken, før versjonen sendes på en siste elektronisk høring til alle medlemmene.
Faggruppen tar sikte på å ferdigstille vurderingen før sommerferien.

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 siden 1979. 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.
Et foreløpig utkast til uttalelse ble diskutert på møtet. Teoretiske inntaksberegninger, der
kvikksølvnivåene i torsk varierer, ble gjennomgått og benyttet som grunnlag for noen av
vurderingene. Rapporten fra Mattilsynet ble gjennomgått. Siden det er avdekket tilsvarende
nivåer av kvikksølv i torsk fra Oslofjorden som i deler av Sørfjorden ble også resultater fra
Oslofjorden diskutert på møtet.
Vedtak: Sekretariatet lager et revidert utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 i henhold til innspill
fra medlemmene. Saken sendes på elektronisk høring til faggruppemedlemmene.

Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509)
Det har på flere møter blitt redegjort for arbeidet med å gjennomgå materialet i alle havner og
fjorder med kostholdsråd (samarbeid mellom Mattilsynet, SFT og VKM ved sekretariatet).
Resultatet skal sammenstilles i en egen rapport.
Deler av utkastet til rapport var sendt ut i forkant av møtet.
Vedtak: Siden hele rapportutkastet ikke var sendt ut i forkant av møtet, konkluderte
faggruppen med at de ikke kunne vurdere rapporten tilstrekkelig. Saken utsettes til neste møte
i Faggruppen over sommeren. Utkast til rapport skal sendes til alle faggruppemedlemmene før
sommerferien.
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5.

Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller lignende.

Helhetssyn på fisk
Faggruppeleder orienterte kort om status for arbeidet.
Gjennomgang av ulike modeller for å vurdere gentoksiske stoffer
Arbeidet fra ad hoc gruppen ble lagt frem for Hovedkomiteen 24. mai som ga sin fulle
tilslutning. Sekretariatet skal oversende endelig uttalelse med bakgrunnsdokument fra EFSA
til faggruppemedlemmene.

6.

Saker til hovedkomiteen

Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.

7.

Orientering fra Mattilsynet

Mattilsynet orienterte kort om hva de hadde gjort med ferdig behandlede saker.
I forbindelse med faggruppens uttalelse om kveite (05/506) hadde Mattilsynet hatt møte med
bransjen. Basert på uttalelser fra faggruppen har Mattilsynet endret kostholdsråd for
Ranfjorden (04/508) og opphevet kostholdsråd for Vefsnfjorden (05/505).

8.

Møter o.a. av felles interesse

Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.

9.

Nytt fra sekretariatet

Sekretariatet informerte kort om arbeids- og møteaktivitet i VKM siden oppstarten.
Medlemmene ga innspill til sekretariatet om sine erfaringer med arbeidet i VKM.

10.

Eventuelt

Faggruppeleder orienterte meget kort om innspill fra Faggruppe 4 om å utføre et arbeid på
Threshold of toxicological concern (TTC). Sekretariatet vil følge opp saken og eventuelt
komme tilbake med mer informasjon til faggruppe 5.

11.

Nye møtedatoer

Nye møtedatoer høsten 2005:

31. august og 6. desember
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