08/502-2-endelig

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

Dato:10. og 11. juni 2008
Tid: kl 11.15 – 15.00
Sted: VKMs lokaler, Lovisenberggt. 8.
Møteleder: Janneche Utne Skåre

Deltakere
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester i matkjeden
(Faggruppe 5):
Janneche Utne Skåre (leder), Augustine Arukwe, Trine Eggen, Gunnar Sundstøl Eriksen,
Christiane Kruse Fæste, Kari Grave, Helle Katrine Knutsen, Amund Måge, Anders Ruus.
Forfall: Jan Alexander,
Fra sekretariatet til VKM:
Marie Louise Wiborg (ref.)
Fra SFT
Jon Fuglestad (onsdag 11.)

Foredrag av Lene Frost Andersen: Norkost 1997 vs Norkost 2009
Faggruppen hadde invitert Lene Frost Andersen ved UiO (og medlem av Faggruppe 7) til å
holde et foredrag om kostholdsundersøkelser og kostholdsforskning i Norge. Hun holdt et
meget interessant foredrag for faggruppen, med hovedvekt på den nye
kostholdsundersøkelsen, Norkost 2009. Faggruppen ser at det vil bli gode muligheter til å
utføre nødvendige inntaksberegninger når undersøkelsen blir ferdig. Det var også veldig
nyttig for faggruppen å høre om de store utfordringene som ligger i å gjennomføre store
kostholdsundersøkelser på en forsvarlig måte.
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Fordrag av faggruppemedlemmer
På det siste møtet mente faggruppen at det var mulig å heve kompetanse ved at medlemmer
holder noen faglige innlegg i forbindelse med faggruppemøtene. Aktuelt tema for møtet var
tolkning og bruk av in vitro celletester i risikovurderingssammenheng.
Christiane Kruse Fæste holdt foredraget: ”In Vitro Metabolisation as a tool for risk assessment
in drug discovery”, og Augustine Arukwe holdt foredraget: ” In vitro organ culture systems:
Alternative experimental methods to whole-animal exposure in toxicological studies”
Faggruppen satte stor pris på foredragene og Christiane og Augustine takkes for bidragene.
Faggruppen mente det var nytt med slik faglig innspill på møtet.

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.

2.

Godkjenning av dagsorden

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.
Protokoll fra møtet 12. februar 2008 ble gjennomgått uten spesielle anmerkninger.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeleder refererte muntlig fra sist møte i Hovedkomiteen 22. mai. Faggruppen ble
informert om status for faggruppens innspill om behov for bedre tilgjengelighet av
analyseresultater på fremmedstoffer i mat.

4.

Saker til behandling på møtet

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.
Hele møtet skulle brukes til å diskutere rapportutkastene fra ad hoc-gruppen for avløpsslam.
I forkant av møtet var to rapportutkast sendt ut til medlemmene:


Utkast til del A, risikovurdering av uorganiske og organiske miljøgifter (05/511-22 rev8 Part
A)
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Utkast til del B, risikovurdering av legemidler (05/511-22 rev6 Part B)

Leder av ad hoc-gruppen ga faggruppen en grundig presentasjon om status for arbeidet og
strukturen til rapportutkastet for del A. Videre ga et av ad hoc-gruppens medlemmer en
gjennomgang av beregningsmodellen som legges til grunn for å beregne mulige
konsentrasjoner av fremmedstoffer i jord etter bruk av slam. Faggruppen fikk et innblikk i
forutsetninger, begrensninger og usikkerheter som den valgte beregningsmodellen har. Et
faggruppemedlem gjennomgikk rapportutkast om legemidler, del B for resten av faggruppen.
Faggruppe 5 mente at ad hoc-gruppen hadde lagt ned et betydelig og bra arbeid med
rapportutkastene. Faggruppen hadde en del spørsmål og innspill, samt noen forslag på
strukturelle endringer. Hovedinndelingen som ad hoc-gruppen har kommet frem til syns
Faggruppe 5 virket fornuftig. Hva som skal stå av informasjon i selve rapporten, og eventuelt
hva som skal settes i vedlegg, var ikke faggruppen helt klar på, men faggruppen regnet med at
dette ville bli klart etter hvert som arbeidet ferdigstilles.
Faggruppen diskuterte også hvordan arbeidet best mulig kunne kvalitetssikres. Faggruppen
mener at det er hensiktmessig å få rapporten vurdert/kvalitetssikret av eksterne eksperter,
muligens fra et annet nordisk land, og relevante miljøer i Sverige ble foreslått som en
mulighet.

Vedtak:
Faggruppen ga sin tilsutning til forslag for disposisjon for arbeidet, men ga samtidig utrykk
for at det er viktig at rapporten blir lettlest, og at det er mulig å løse det ved at enkelte
deler/kapitler legges i vedlegg bak i rapporten.
Innspillene fra faggruppemedlemmene oppsummeres etter møtet og oversendes ad hocgruppen for bruk i det videre arbeidet med rapportutkastene.
Faggruppen mente at mandatet (terms of reference) burde forenkles betraktelig, og rapporten
burde deles inn i 3 deler:
o tungmetaller og organiske miljøgifter (del A)
o legemidler (del B)
o kosmetikk og andre ”miljøgifter” (del C)
o del A og B ferdigstilles innen utgang 2008, og at del C ferdigstilles vår 2009
Tabell 2 i mandatet er ikke helt korrekt i henhold til det som finnes av data. VKM ved
sekretariatet skal ta et initiativ til å ha et møte med Mattilsynet og SFT for å avklare status for
stoffer som er oppført i tabell 2 i mandatet.
Sekretariatet skal starte arbeidet med finne ut hvordan endelig rapport kan kvalitetssikres av et
eksternt miljø.

5.

Saker til hovedkomiteen

Dette punktet ble ikke diskutert på møtet.
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6.

Orientering fra Mattilsynet

Mattilsynet var ikke tilstede 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.

Fastsettelse av nye møtedatoer

Tirsdag 28. oktober
Onsdag 26. november

10.

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.
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