Protokoll
Fra møte i Hovedkomiteen
Dato: 1.12.2014, kl. 10.30-16.00
Sted: Gjestehuset Lovisenberg, møterom Rikke Nilsen i 1 etg., Lovisenberggaten 15 A, Oslo
Møteleder: Jan Alexander

Deltakere
Fra Hovedkomiteen:
Jan Alexander (leder), Edel Oddny Elvevoll (tilstede på telefon fra kl. 13), Brit Kristine Hjeltnes, Merete
Hofshagen, Per Ole Iversen, Torsten Källqvist, Åshild Krogdahl, Bjørn Næss, Trond Rafoss (fra
kl.11.30), Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen (fra kl. 12.00), Yngvild Wasteson, Hilde-Gunn
Hoen-Sorteberg (vara Faggruppe 3, frem til kl. 13.00)
Forfall: Lene Frost Andersen, Åshild Andreassen, Gro Ingunn Hemre
Fra Mattilsynet: Kirstin Færden
Fra sekretariatet til VKM:
Lars E. Hanssen, Angelika Agdestein, Edel Holene, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Bente
Mangschou, Marie Louise Wiborg (referent).

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer
erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i saken som skulle behandles.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og agende

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.

3.
Oppdatering av nytte- og risikovurdering av fisk og
fiskeprodukter
Mattilsynet har bedt VKM om å oppdatere nytte- risikovurderingen "Et helhetssyn på fisk og
sjømat i norsk kosthold" fra 2006. Mattilsynet ber VKM vurdere om ny kunnskap om
innholdet av enkelte nærings- og fremmedstoffer i fiskefôr, fisk og sjømat, samt hvor mye
fisk vi spiser, endrer konklusjonene i rapporten fra 2006.
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Revidert utkast til nytte- og risikovurdering av fisk ble sendt ut for kommentering og
vurdering til medlemmene av Hovedkomiteen før møtet.
Leder av arbeidet og leder av Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og
medisinrester presenterte konklusjonene for arbeidet med nytte- og risikovurdering av fisk.
Kapitlene om «benefit-risk», «answers to the terms of reference», «uncertainty» og «data
gaps» ble gjennomgått med innspill og kommentarer fra medlemmene av Hovedkomiteen på
møtet.
Vedtak:
Hovedkomiteen sluttbehandlet og godkjente utkast til nytte- og risikovurdering av fisk med
innspillene som kom frem på møtet. Endringer i Tor 5: “Does this change the conclusions
from the report in 2006?” skulle skrives om og sendes på elektronisk godkjenning til
Hovedkomiteen.
Norsk og engelsk sammendrag skal utarbeides og sendes til kommentering og godkjenning
til leder og enkelte medlemmer av Hovedkomiteen.

4.

Nye møtedatoer

Møtedatoer for 2014:


Møte 12. desember 2014, kl. 10-17.00 og julemiddag

Møtedatoer for 2015:





5.

Fredag 27. februar
Fredag 5. juni
Tirsdag 22. september
Fredag 4. desember

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.
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