05/502-3-endelig

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

Dato: 14.04.05
Tid: kl 09.30 – 15.00
Sted: Veterinærinstituttet, 5. etg.

Deltakere
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden:
Janneche Utne Skåre (møteleder), Jan Alexander, Marc Berntssen, Kari Grave, Kåre Julshamn
Helle Katrine Knutsen, Helle Margrete Meltzer, Ole Bent Samuelsen
Forfall: Tore Aune
Eksterne eksperter:
Marit Bangen og Birgit Ranheim
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (Ref.)
Fra Mattilsynet
Are Sletta, Christin Schultz
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.
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 (10. mars 2005) ble gjennomgått.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Det har ikke vært møter i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte.

4.

Saker til behandling på møtet

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 må
belyse både eventuell helserisiko for forbrukere og dyrevernmessige aspekter. Oppdraget
berører to faggrupper i VKM:
• Faggruppe 5: Restproblematikk i mat – eventuell helserisiko
• Faggruppe 8: Dyrevernsmessige aspekter
Det er nedsatt en ad hoc gruppe som skal utarbeide et forslag til uttalelse fra VKM. Siden
oppdraget er sammensatt og har stor betydning skal risikovurderingen sluttbehandles i
Hovedkomiteen.
Medlemmer av ad hoc gruppen presenterte bakgrunn og første utkast til uttalelse for
faggruppen. Faggruppemedlemmene diskuterte utkastet og kom med innpill til dokumentet.
Vedtak: Medlemmer av ad hoc gruppen endrer utkast til uttalelse i henhold til innspill fra
faggruppemedlemmene. To faggruppemedlemmer i samarbeid med sekretariatet skal
utarbeide en beregning av mulig kreftrisiko for en av metabolittene til lidokain. Sekretariatet
meddeler Mattilsynet om at fristen (1. mai) ikke kan overholdes hvis uttalelsen fra VKM skal
få en forsvarlig vitenskapelig behandling. Uttalelsen skal diskuteres på møtet i
Hovedkomiteen 24. mai. Risikovurderingen kan først ferdigstilles etter dette møtet.
Vurdering av nye resultater – Ranfjorden (04/508)
Eksisterende kostholdsråd i området er gitt på grunn av PAH-forurensning. Mattilsynet har
spurt VKM om å vurdere nye resultater av miljøgifter i marine organismer fanget i
Ranfjorden. Mattilsynet ønsker svar på hvilken helsemessig risiko det vil innebære for
befolkningen og eventuelle følsomme grupper å spise skjell med de målte miljøgiftnivåene.
Utkast til uttalelse fra faggruppen ble nøye gjennomgått.
Vedtak: Sekretariatet endrer utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 i henhold til diskusjonen og
innspillene fra medlemmene. Saken sendes kun for godkjenning til faggruppeleder før saken
oversendes Mattilsynet.
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Vurdering av nye resultater i Vefsnfjorden/ Leirfjorden og Sandnessjøen (05/505)
Eksisterende kostholdsråd i området er gitt på grunn av PAH-forurensning. Mattilsynet har
spurt VKM om å vurdere nye nivåer av miljøgifter i marine organismer fanget i Vefsnfjorden/
Leirfjorden og Sandnessjøen. Mattilsynet ønsker svar på hvilken helsemessig risiko det er for
befolkningen og eventuelle følsomme grupper å spise skjell med de nye miljøgiftnivåene.
Innspillene på uttalelsen til Ranfjorden (04/508) vil også gjelde for denne saken.
Vedtak: Sekretariatet ferdigstiller utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 i henhold til innspill fra
medlemmene og oversender uttalelsen til Mattilsynet.
Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder (05/509)
Det har på flere møtet vært blitt redegjort for utarbeidelsen av en ny rapport der historikk og
oversikt over alle havner og fjorder med kostholdsråd sammenstilles i egen rapport
(Samarbeid mellom Mattilsynet, SFT og VKM ved sekretariatet).
Utkast til deler av rapporten var sendt ut med brev elektronisk til faggruppemedlemmene for
kommentering. Dette omhandlet et kapittel som omtaler fjord for fjord, og et eget kapittel
med oppsummering av alle helsevurderingene som ligger til grunn for kostholdsrådene.
For at VKM ikke skal behandle alle enkeltvurderingene hver gang det kommer nye
analyserapporter, blir det laget en oppsummering for hvordan miljøgiftene og organismene
som er aktuelle bør vurderes. Denne oppsummeringen er ment å være et verktøy for
Mattilsynet, slik at de kun henvender seg til VKM i tilfeller som ikke er beskrevet eller i
spesielt vanskelige saker. Første utkast til uttalelse fra faggruppen: ”Grunnlag for å vurdere
sjømat fra forurensede havner og fjorder” (05/509-1) var sendt ut i forkant av møtet.
Faggruppen diskuterte de ulike utkastene og kommenterte tekst og form.
Vedtak: Sekretariatet skal videreformidle alle innspill fra medlemmene til forfatter av
rapporten. Sekretariatet skal endre utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 ”Grunnlag for å vurdere
sjømat fra forurensede havner og fjorder” før neste møte i faggruppen.
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
Det ble ikke tid til å diskutere saken tilstrekkelig inngående på dette møtet.
Vedtak: Sekretariatet skal i samarbeid med enkelte medlemmer i faggruppen endre utkast til
uttalelse fra Faggruppe 5 før neste møte i faggruppen.

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Kopi av endelig uttalelse fra Faggruppe 5 vedrørende ”Vurdering av nye resultater – kveite”
(05/506) som ble ferdigbehandlet elektronisk etter forrige møte ble sendt ut til medlemmene i
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forkant av møtet. Sakene ble ikke diskutert på møtet. Uttalelsen finnes på www.vkm.no (se
under Faggruppe 5).
Status for øvrige saker i faggruppen
Vurdering av nye resultater Sørfjorden (05/507)
Saken ble ikke diskutert på møtet. Saken skal diskuteres på neste møte i faggruppen.

Risikovurdering av PBDE (04/504)
Saken ble ikke diskutert på møtet. Saken skal diskuteres på neste møte i faggruppen.

5.

Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller lignende.

Det ble ikke tid på møtet til orientere om arbeid i ad hoc grupper.

6.

Saker til hovedkomiteen

Sekretariatet informerte kort om at det er nedsatt en ad-hoc gruppe i VKM som skal utarbeide
innspill til EFSAs høringsdokument vedrørende forslag til harmonisering av ulike modeller
som kan brukes til å beregne kreftrisiko for gentoksiske og karsinogene stoffer.

7.
Orientering fra Mattilsynet
Det ble ikke tid på møtet til behandle dette punktet.

8.

Møter o.a. av felles interesse

Det ble ikke tid på møtet til behandle dette punktet.

9.

Nytt fra sekretariatet

Det ble ikke tid på møtet til behandle dette punktet.

10.

Eventuelt

Ingen saker ble diskutert under dette punktet.

11.

Nye møtedatoer
•

25- 26. mai, NIFES, Bergen.
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