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

 
 
 
 
 
Dato:28. oktober 2008 
Tid: kl 10.00 – 15.00 
Sted: VI  
Møteleder: Janneche Utne Skåre 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden 
(Faggruppe 5):  
Janneche Utne Skåre (leder), Trine Eggen, Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane Kruse Fæste, 
Kari Grave, Helle Katrine Knutsen (Fra 1130), Amund Måge, Anders Ruus (fra 1100).  
 
Forfall: Jan Alexander, Augustine Arukwe. 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Marie Louise Wiborg (ref.)  
 
Fra Mattilsynet 
Line Ruden (frem til kl 1045) 
Marianne Johansen  
 
 
 
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 (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. 

 
 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 
 
På grunn av stor saksmengde ble dette punktet ikke omtalt på møtet. 
 
 
4.  Saker til behandling på møtet 
  
Risikovurdering av marine oljer til humant konsum (08/504) 
Bestillingen av risikovurdering av marine oljer til humant konsum vil deles i tre 
delbestillinger. Delbestillingene leveres separat, med følgende titler: 

• Delbestilling 1: Risikovurdering av forråtnelsesstoffer og harskningsstoffer i fiskeoljer 
• Delbestilling 2: Risikovurdering av konsentrerte marine oljer 
• Delbestilling 3: Samlet vurdering av helsemessige fordeler og ulemper knyttet til bruk 

av marine oljer 
 
Saken ble diskutert av Hovedkomiteen 17. september hvor delbestilling 1 ble foreslått 
forankret i Faggruppe 5, men at det skulle settes ned en ad hoc-gruppe med støtte fra 
Faggruppe 6 i tillegg til eksterne eksperter. 
 
Saken har også vært oppe til diskusjon i Faggruppe 6, og leder Marit Aursand har sagt seg 
ville til å lede ad hoc-gruppen for delbestilling 1. 
 
 
Delbestilling 1: Risikovurdering av forråtnelsesstoffer og harskningsstoffer i fiskeoljer 
 
Bakgrunn for saken 
I forbindelse med skjerpingen av hygienekravene ved produksjon av fiskeoljer til humant 
konsum ble det identifisert mangel på informasjon og kunnskap, når det gjelder den 
folkehelsemessige betydningen av forråtnelsesstoffer og harskningsprodukter i fiskeoljer. 
Mattilsynet ønsker gjennom denne risikovurderingen å få oversikt over betydningen av 
forråtnelsesstoffer og harskning i forhold til trygge og stabile sluttprodukter. Mattilsynet 
ønsker at VKM beskriver risikoen, slik at Mattilsynet kan vurdere om forråtnelsesstoffer og 
harskning kan utgjøre en fare for forbrukerne.  
 
Faggruppen diskuterte Mattilsynets utkast til bestilling av risikovurdering av marine oljer til 
humant konsum (08/504-1-utkast). 
 
 
Vedtak: 
Faggruppen mente at bestillingen for del 1 kunne oversendes VKM med bemerkning om at 
endelig ordlyd på oppdraget fastsettes i samarbeid med Mattilsynet og ad hoc-gruppen for 
dette arbeidet. 
 
Faggruppen ga sin tilsutning til at leder av Faggruppe 6, Marit Aursand, leder arbeidet, men at 
tre medlemmer fra Faggruppe 5 deltar i ad hoc-arbeidet i tilegg til eksterne eksperter. 
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Sekretariatet tar kontakt med Mariat Aursand for å for å komme frem til et forslag til 
medlemmer til ad hoc-gruppe for arbeidet.  
 
 
  
EFSAs nye risikovurdering av PAH  
I februar avsluttet Faggruppe 5 en risikovurdering av PAH i skjell. I konklusjonen skrev 
faggruppen at de ville se på PAH på nytt, om nødvendig, når EFSAs pågående arbeid med 
PAH ble publisert. I sommer publiserte EFSA sin risikovurdering av PAH. 
 
Faggruppen diskuterte kort den nye risikovurderingen fra EFSA og om faggruppen burde 
gjennomgå sin riskvurdering av PAH i skjell på nytt. 
 
Vedtak: Faggruppen ble enig om å gjenoppta risikovurdering av PAH i skjell. Sekretariatet 
fikk i oppgave å samle inn det som finnes av analysedata på PAH i mat. Saken diskuteres på 
det første møtet i faggruppen i 2009. 
  
 
EFSAs nye risikovurdering av PFOS 
I sommer publiserte EFSA en risikovurdering av PFOS. Faggruppen har tidligere sagt at de 
ikke vil gå inn å risikovurdere PFOS fordi EFSA var i gang med arbeidet. 
 
Faggruppen diskuterte kort om de burde se nærmere på EFSAs risikovurdering av PFOS.  
 
Vedtak: Faggruppen ble enig om å diskutere risikovurdering av PFOS på et nytt møte i 
faggruppen. Sekretariatet fikk i oppgave å samle inn det som finnes av norske analysedata i 
mat. Saken diskuteres på det første møtet i faggruppen i 2009. 
 
 
Risikovurdering av avløpsslam brukt som gjødsel (05/511) 
Mattilsynet har gitt VKM i oppdrag å risikovurdere bruk av avløpsslam som gjødsel i 
landbruket. Det er opprettet en ad hoc-gruppe som skal utarbeide risikovurderingen av 
avløpsslam. Faggruppe 5 står som avsender av den endelige uttalelsen til Mattilsynet. 
Arbeidet er meget omfattende, og sekretariatet har satt ut enkelte del-oppdrag for å få en 
progresjon i arbeidet. 
 
I forkant av møtet var to rapportutkast sendt ut til medlemmene: 
 

 Utkast til del A, risikovurdering av uorganiske og organiske miljøgifter (05/511-22 rev15 Part 
A) 

 
 Utkast til del B, risikovurdering av legemidler (05/511-22 rev9 Part B) 

 
Mesteparten av møtet gikk med til å gjennomgå deler av rapportutkastet til del A. Faggruppe 
5 mente at utkastet hadde fått betydelig mer innehold, og bedre struktur siden sist møte i juni. 
Det gjenstår fortsatt mye arbeid med å lage presise oppsummeringer av de forskjellige del-
kapitlene, slik at budskapet kommer tydelig frem. Tabelltekst til de fleste tabellene må 
utbedres, slik at tabellene kan leses uavhengig av teksten. Videre gjenstår det en del 
beskrivelse rund inntaksberegningen, og faggruppen kom med en del forslag på hvordan 
kapitlet kunne utbedres. Det ble også foreslått at deler av innledningen til del B om prosesser i 
slamanleggene kunne flyttes til den generelle innledningen før del A. Faggruppen diskuterte 
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kort hvordan ad hoc-gruppen burde arbeide for å ferdigstille forslag til tekst om 
antibiotikaresistens.  
 
 
Vedtak: 
Innspillene fra faggruppemedlemmene oppsummeres etter møtet og oversendes ad hoc-
gruppen for bruk i det videre arbeidet med rapportutkastene.  
 
Faggruppen ser det som mest hensiktsmessig at rapportutkastene diskuteres på det neste møtet 
26. november, og at alle innspillene rettes opp av sekretariatet i samarbeid med ad hoc-
gruppens leder og medlemmer.  
 
Sekretariatet kontakter Faggruppe 1 for å komme frem til et godt forslag til løsning på 
problematikken knyttet til antibiotikaresistens. 
 
Faggruppen har som mål å ferdigstille mesteparten av arbeidet innen utgangen av 2008, men 
alle bergninger og liknende må kvalitetssikres, fortrinnsvis av et eksternt miljø. Det vil ikke 
være realistisk at rapporten blir klar for trykking før i begynnelsen av 2009.  
   
 
5. Saker til hovedkomiteen 
 
Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.  
 
 
6. Orientering fra Mattilsynet 
 
Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.  
 
 
7. Møter o.a. av felles interesse 
 
Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.  
 
 
8. Nytt fra sekretariatet 
 
Det var ingen saker under dette punktet. 
 
 
9.  Eventuelt 
 
Det var ingen saker under dette punktet. 
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