05/502-2-endelig

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

Dato: 10.03.05
Tid: 9.00 – 12.00
Sted: Veterinærinstituttet og NIFES

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

1.

Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til telefonmøte 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.

2.

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent
Protokoll fra forrige møte (10. februar 2005) ble gjennomgått.
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3.

Saker til behandling på 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 er for befolkningen og
eventuelle følsomme grupper å spise skjell med de målte miljøgiftnivåene.
Utkast til uttallese fra faggruppen ble nøye gjennomgått. Siden forrige møte i faggruppen har
JECFA kommet med en ny risikovurdering på PAH. I risikovurderingen har JECFA for første
gang benyttet et prinsipp som skal gjøre det mulig å sammenligne risikoen for ulike
gentoksiske stoffer gjennom å beregne en såkalt eksponeringsmargin (Margin of exposure,
MOE). Det ble besluttet at dette bør kommenteres i uttalelsen fra faggruppen selv om det
medfører ytterligere arbeid.
Vedtak: Sekretariatet i samarbeid med to faggruppemedlemmer endrer utkast til uttalelse fra
Faggruppe 5 i henhold til diskusjonen og innspillene fra medlemmene. Saken skal
sluttbehandles på neste møte i faggruppen.

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.
Utkast til uttalelse fra faggruppen ble så vidt omtalt på møte. Innspillene på uttalelsen til
Ranfjorden (04/508) vil også gjelde for denne saken.
Vedtak: Sekretariatet lager utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 i henhold til innspill fra
medlemmene. Saken skal sluttbehandles på neste møte i faggruppen.

Vurdering av nye resultater – kveite (05/506)
Mattilsynet ønsker å få risikovurdert hvilken helserisiko det kan være forbundet med å spise
kveite av ulik størrelse for forskjellige grupper (aldersgrupper, gravide) av befolkningen siden
innholdet av dioksiner og dioksinliknende PCB varierer bl.a. med størrelse og alder på kveita.
Utkast til uttallese fra faggruppen ble diskutert.
Vedtak: Sekretariatet endrer utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 i henhold til innspill fra
medlemmene. Saken skal sendes ut på elektronisk høring i til faggruppemedlemmene i uke 11
med kort høringsfrist. Faggruppe 5 planlegger å avslutte saken i samme uke.

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
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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 på dette møtet.
Vedtak: Sekretariatet skal sende ute et nytt utkast til uttalelse fra Faggruppe 5 før neste møte
i faggruppen.

4.

Eventuelt

Ingen saker ble diskutert under dette punktet.

5.

Nye møtedatoer

Fastsatte møtedatoer i Faggruppe 5, våren 2005:
•
•

14. april, kl 930-15, Veterinærinstituttet, Oslo.
25- 26. mai, NIFES, Bergen.
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