Vitenskapskomiteen for mattrygghet

14/002-3-endelig

Protokoll
Fra møte i Hovedkomiteen

Dato:
Sted:
Møteleder:

20.03.2014, kl. 09:30-12:00
Voksenåsen kultur- og konferansehotell
Jan Alexander

Deltakere:
Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Åshild Andreassen,
Augustine Arukwe, Aksel Bernhoft, Margaretha Haugen, Åshild Krogdahl, Jørgen Lassen, Bjørn
Næss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen, Leif Sundheim, Ole Torrissen, Olav Østerås.
Frafall: Line Sverdrup
Fra Mattilsynet: Kirstin Færden
Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangschou, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Gro Mathisen,
Astrid Bjerkås, Juliana Irina Spies Perminow, Ingfrid Slaatto Næss, Edgar Rivedal, Marie Louise
Wiborg (ref.)
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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.
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Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent.
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Økologisk produksjon og økologisk produsert mat

VKM har mottatt en bestilling fra Mattilsynet der de ber om en vurdering av kunnskap om
økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Mattilsynet har funnet det hensiktsmessig å
dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i bestillingen i tre hovedgrupper. VKM har
delt opp arbeidet i fem deler:
1. Plantehelse - planteproduksjon (Faggruppen for Plantehelse (Faggruppe 9))
2. Dyrehelse - dyrevelferd og fôr (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (Faggruppe 8))
3. Human helse - næringsstoffer og fremmedstoffer (Faggruppe 7)
4. Human helse - hygiene og smittestoffer (Faggruppen for hygiene og smittestoffer
(Faggruppe 1))
5. Human helse – plantevernmidler (Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2))
Hovedkomiteen har bestemt at det er mest hensiktsmessig med en felles oppsummering og
konklusjon av de 5 delrapportene i en egen rapport.
På møtet gjennomgikk VKMs kommunikasjonssjef noen viktigste poenger i forhold til
hvordan VKM ønsker å kommunisere forskningsoppsummeringen av økologisk mat og
produksjon.
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Leder av hovedkomiteen presenterte utkast til felles rapport for økologisaken, og teksten ble
gjennomgått i detalj.
Etter gjennomgangen og innspill fra møtet fikk hver av lederne for arbeidsgruppene i oppgave
å komme med reviderte tekstforslag på oppsummerende konkusjoner fra sine deler.
Leder av arbeidet med humanhelsedelen (11-007-3) gjennomgikk i korte trekk noen endringer
som var foretatt i rapportutkastet, det samme gjorde leder av arbeidet for dyrehelse og
dyrevelferd (11-007-2).
Vedtak:
Sekretariatet og leder av Hovedkomiteen fikk i oppgave å revidere felles samlerapport og
sende dette ut til medlemmer av Hovedkomiteen for kommentering. Sekretariatet fikk også i
oppgave å kalle inn til et ekstra møte for å diskutere endelig ordlyd i samlerapport og
konklusjoner. Arbeidet med kunnskapsoppsummering av økologisk mat og produksjon skal
ferdigstilles og publiseres i slutten av april.
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Nye møtedatoer for 2014
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Oppstartsseminar ny komité 16. juni
Jubileumskonferanse 17. juni

Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.
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