Protokoll
Fra møte i Hovedkomiteen
Dato: 24.10.2014, kl. 10.00-16.00
Sted: FHIs lokaler, Lovisenberg g. 8, møterom I og II
Møteleder: Jan Alexander

Deltakere
Fra Hovedkomiteen:
Jan Alexander (leder), Edel Oddny Elvevoll, Lene Frost Andersen, Åshild Andreassen (fra kl. 13.00),
Merete Hofshagen, Per Ole Iversen, Torsten Källqvist, Åshild Krogdahl, Bjørn Næss, Trond Rafoss,
Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen, Yngvild Wasteson, Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg (vara
Faggruppe 3, frem til kl. 14.00)
Forfall: Gro-Ingunn Hemre, Brit Kristine Hjeltnes
Fra Mattilsynet:
Kirstin Færden (kl. 10-13 og 14.30-16.00)
Fra sekretariatet til VKM:
Lars E. Hanssen, Merethe Aasmo Finne (13.00), Astrid Bjerkås, Tron Ø. Gifstad, 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 sakene 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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Utkast til nytte- og risikovurdering av fisk med kapitlene kapittel 2-7 og 9 ble sendt ut for
kommentering og vurdering til medlemmene av Hovedkomiteen en uke før møtet.
Leder av arbeidet og leder av Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og
medisinrester ga en orientering om hvordan arbeidet med nytte- og risikovurdering av fisk
har vært gjennomført, samt påpekte hva som gjenstår for å komme i mål med oppdraget.
To medlemmer var på forhånd oppnevnt som referee på arbeidet og disse presenterte sine
synspunkter på møtet. Videre ble kapitlene gjennomgått med innspill og kommentarer fra
alle medlemmene av Hovedkomiteen på møtet.
Vedtak:
Hovedkomiteen godkjente kapitlene 2-7 med innspillene som kom frem på møtet.
Sammendragene fra kapittel 4 og 7 skal fremlegges for Hovedkomiteen på nytt.
Revidert versjon av nytte- og risikovurdering av fisk med kapitlene om «benefit-risk»,
«uncertainty» og «answers to the terms of reference/conclusion» skal sendes ut for
kommentering og endelig godkjenning til det neste møte i Hovedkomiteen 1. desember.
Faggruppen 5, 6 og 7 vil få et gjennomarbeidet utkast til nytte- og risikovurdering av fisk,
inkludert alle kapitler og konklusjoner, til orientering før publisering.
Målet er å publisere nytte- og risikovurderingen av fisk innen utgangen av 2014.
Sekretariatet fikk i oppgave å finne frem til publiseringsdato for involverte eksperter og
oppdragsgiver.
Hovedkomiteen vil på sitt møte 1. desember beslutte om utkast til nytte- og risikovurdering
fisk som fremlegges på møte kan godkjennes og publiseres før jul.

4.
Retningslinjer for å håndtere divergerende syn i av
vitenskapelige vurderinger
EFSA har laget et utkast til retningslinjer for hvordan EFSA og medlemslandene skal
samarbeide om det fremkommer divergerende syn i risikovurderingene. Divergens betyr at
EFSA og medlemsland kommer frem til ulik konklusjon i sine risikovurderinger. EFSAs forslag
til nye retningslinjer vil medføre mer forpliktende samarbeid.
Hovedkomiteen diskuterte noen problemstillinger knytte til utkastet.

Protokoll fra møte i Hovedkomiteen 24.10.2014

2

Vedtak:
Sekretariatet fikk i oppgave å gi noen innspill til EFSAs utkast til retningslinjer. Det er viktig
at VKMs rolle som uavhengig vitenskapelig komité i vartas. Videre bør det ikke etablerers
prosedyrer som vesentlig forsinker arbeidet med risikovurderingene.

5.

Nye møtedatoer

Møtedatoer for 2014:



Møte 1. desember, kl. 1030-16.00
Møte 12. desember 2014, kl. 10-17.00 og julemiddag

Møtedatoer for 2015:





6.

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

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.
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