04/500-1-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
i matkjeden i VKM, onsdag 1. desember 2004, kl. 09.30-15.00

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

1.

Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til det tredje møtet i
Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden.
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile på dette
møtet.

2.

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.

3.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Faggruppeleder orientering fra siste møte i hovedkomiteen tirsdag 23. november.
Mandat for arbeidet med helhetssyn på fisk ble lagt frem for faggruppen. Første møte i ad
hoc-gruppen skal avholdes 16. desember.
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4.

Saker til behandling på møtet

Vurdering av kostholdsråd i Sør-Varanger (04/505)
Endret utkast til vurdering ble diskutert på møtet. Faggruppemedlemmene hadde noen innspill
og kommentarer til forslaget.
Vedtak: Sekretariatet endrer utkast til vurdering av dioksiner i fisk fra vann i Sør-Varanger i
henhold til kommentarer fra møtet. Endret utkast sendes ut elektronisk til
faggruppemedlemmene for kommentering og godkjenning.
Risikovurdering av PBDE (04/504)
To av faggruppemedlemmene la frem utkast til risikovurdering av PBDE. Det ble lagt vekt
på nye effektstudier av PBDE som er publisert etter at EU publiserte sine risikovurderinger av
tre tekniske PBDE-blandinger (2000, 2002 og 2003) og etter en engelsk vurdering fra 2004.
Faggruppen finner det ikke hensiktsmessig å kommentere studier som allerede er beskrevet i
disse rapportene. Oversiktlig tabell over NOEL og LOEL ble diskutert, samt om det var
grunnlag for å fastsette en temporærTDI eller en MOS (Margin of Safety). Struktur og
innhold i rapporten ble diskutert og kommentert.
Vedtak: Arbeidsgruppen fortsetter arbeidet med risikovurderingen av PBDE. Utkast til
risikovurdering med endringene som ble foreslått skal legges frem på nytt på faggruppemøtet
i mars. Faggruppen mente det var grunnlag for å foreslå en temporærTDI ut fra de studiene
som finnes om PBDE.

PBDE i drikkevann rundt Mjøsa (04/503)
Sekretariatet hadde ikke endret de forrige utkastene (drikkevann og avløpsslam) til dette
møtet.
Vedtak: Faggruppe 5 opprettholder vedtaket fra forrige møte. Sekretariatet endrer utkast til
vurdering av PBDE i en drikkevannsprøve fra Lillehammer vannverk og utkast til vurdering
av PBDE i avløpsslam fra Lillehammer i henhold til kommentarer. Endrede utkast sendes ut
elektronisk til faggruppemedlemmene for kommentering og godkjenning.

Vurdering av PFAS (04/507)
Sekretariatet har ikke gjort noe med denne saken siden sist møte.
Vedtak: Faggruppe 5 opprettholder vedtaket fra forrige møte. Sekretariatet endrer utkast til
vurdering av PFAS i henhold til kommentarer fra forrige faggruppemøte. Endret utkast sendes
ut elektronisk til faggruppemedlemmene for kommentering og godkjenning.

Risikovurdering av forurensede sedimenter (04/509)
Sekretariatet hadde ikke ferdigstilt utkast til svar til SFT som avtalt på forrige møte. Foreløpig
forslag til utkast til svar ble diskutert på møtet.
Vedtak: Sekretariatet skal utarbeide forslag til svar til SFT i samarbeid med et
faggruppemedlem. Endret utkast sendes ut elektronisk til faggruppemedlemmene for
kommentering og godkjenning.
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Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Grenseverdier for dioksinliknende PCB (04/502)
Endelig dokument (04/502-9-final) med kommentarer fra faggruppen vedrørende de foreslåtte
grenseverdier for dioksinliknende PCB i fisk og fiskeolje til humant konsum ble oversendt
Mattilsynet fredag 26. november. Arbeidet ble gjennomført med meget knappe tidsfrister.
Mattilsynet var meget fornøyd med det faglige arbeidet til Faggruppe 5 i denne saken.
Mattilsynet understreket viktigheten av at dokumentet ble levert innen tidsfristen, slik at det
ble mulig å fremlegge gode innspill fra Norge på arbeidsgruppemøte i EU.

Status for øvrige saker i faggruppen
Kostholdsråd i havner og fjorder
Mattilsynet har igangsatt et prosjekt hvor VKM og SFT er bidragsytere. Prosjektet
”Kostholdsråd i havner og fjorder fra begynnelsen til i dag” innebærer en gjennomgang av
alle tidligere kostholdsråd gitt i tilknytning til sjømat i Norge siden 80-tallet. Prosjektet har
som mål å gjennomgå og presentere et sammendrag av alt tilgjengelig arkivmateriale innen
fagfeltet. Utkast til rapport skal foreligge i mars 2005. Faggruppe 5 vil få rapporten til
vurdering og kommentering. Det vil bli behov for å avholde et faggruppemøte i mars for å
gjennomgå utkast til rapport.

5.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen saker ble diskutert under dette punktet.

6.

Orientering fra ad hoc grupper/ undergrupper eller lignende.

Faggruppeleder orienterte om helhetssyn på fisk under punkt 3 på agendaen.

7.

Saker til hovedkomiteen

Ingen av faggruppemedlemmene hadde forslag til saker som burde tas opp i hovedkomiteen.

8.

Møter o.a. av felles interesse

Et av medlemmene informerte om Codex-møtet vedrørende legemiddelrester som ble avholdt
i USA i oktober.
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9.

Nytt fra sekretariatet

Sekretariatet orienterte om status i arbeidet med å utarbeide samarbeidsform mellom
Mattilsynet og sekretariat i VKM. En samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og sekretariatet er
snart klar, der blant annet bestillingsprosedyrene er beskrevet.
Nytt utkast til prinsipper og rutiner for samarbeid mellom faggruppene og sekretariatet var
sendt ut i forkant av møte. Dokumentet ble ikke diskutert i sin helhet på møtet.
Faggruppemedlemmene ble oppfordret til å komme med innspill og kommentarer til utkastet i
etterkant av møte.

10.

Eventuelt

SFT har ytret ønske om å få være med som observatør på faggruppemøtene der det tas opp
saker som har relevans for SFT. Erfaring fra møter i SNTs underarbeidsgruppe for miljøgifter
tilsier at slik deltakelse kan være nyttig. Faggruppen ytret ønske om at samme fagperson fra
SFT som tidligere var medlem av SNTs underarbeidsgruppe for miljøgifter, stiller som
observatør på de neste møtene i Faggruppe 5.

11.

Nye møtedatoer

Fastsatte møtedatoer i Faggruppe 5, våren 2005:
•
•
•

10. februar, Veterinærinstituttet, Oslo.
14. april, Veterinærinstituttet, Oslo.
25- 26. mai, NIFES, Bergen.

