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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, Torsten Källquist (for Line 

Sverdrup), Olav Østerås. 

 

Frafall: Line Sverdrup, Ole Torrissen 

 

Fra faggrupper i VKM: Knut E. Bøe 

 

Fra Mattilsynet: Kirstin Færden  

 

Fra sekretariatet til VKM: Lars E. Hanssen, Bente Mangschou, Inger Therese Laugsand 

Lillegaard, Gro Mathisen, Danica Grahek-Ogden, Astrid Bjerkås, Juliana Irina Spies 

Perminow, Ingfrid Slaatto Næss, Edgar Rivedal, Marie Louise Wiborg (ref.) 
 

 

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 dagsorden 

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent.  

 

Når det gjelder å lage utkast til veileder om hvordan rollen til observatører bør utføres i VKM, 

vil sekretariatet legge det frem for komiteen på et senere tidspunkt.  

 

Det kom innspill på noen uklarheter i protokollen fra møtet 9. desember som vil bli rettet opp 

av sekretariatet.  

 

 

3 Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007)  

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) 

Protokoll 
Fra møte i Hovedkomiteen  

Dato: 10. februar 2014, kl. 10-15 

Sted: Gjestehuset Lovisenberg 

Møteleder: Jan Alexander 
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4. Human helse - hygiene og smittestoffer (Faggruppen for hygiene og smittestoffer 

(Faggruppe 1)) 

5. Human helse – plantevernmidler (Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2)) 

 

Plan for behandling av saken på møtet: 

 

Godkjenning 

Del 1: Plantehelse – planteproduksjon. Hovedkomiteen behandlet rapportutkastet på møtet.  

 

Orientering om status 

Del 2: Dyrehelse – dyrevelferd og fôr. Leder av prosjektgruppen holdt en presentasjon om 

status for arbeidet i denne prosjektgruppen. Hovedkomiteen vil få utkast til rapport fra denne 

gruppen på sitt møte i mars. 

 

Del 3: Human helse – næringsstoffer og fremmedstoffer. Leder av Faggruppe 7 orienterte om 

status for arbeidet. Hovedkomiteen vil få utkast til rapport fra denne gruppen på sitt møte i 

mars. 

 

Del 5: Human helse - plantevernmidler. Koordinator for arbeidet i sekretariatet orienterte om 

status for arbeidet. Hovedkomiteen vil få utkast til rapport fra denne gruppen på sitt møte i 

mars. 

 

Vedtak: 

I hovedsak slutter Hovedkomiteen seg til utkast til vurdering av del 1 av økologisaken, 

plantehelse og planteproduksjon. Endringsforslag som kom frem på møtet skal rettes opp til 

neste møtet. 

 

Hovedkomiteen tar orienteringen fra de tre andre delene til etterretning. Sekretariatet sørger 

for at innspill og kommentarer fra Hovedkomiteen bringes inn i de rette prosjektgruppene. 

 

Det nedsettes en liten arbeidsgruppe med medlemmer fra Hovedkomiteen som får i oppgave å 

jobbe frem en felles uttalelse basert på resultatene fra del-rapportene. 

 

For å få behandlet alle sakene i Hovedkomiteen ble det vedtatt å forlenge møtet 10. mars, fra 

9.30- 18. Videre ble det vedtatt å ha et kortere møte for å diskutere konklusjoner i 

økologisaken 20. mars, før VKMs jubileumskonferanse. 

 

 

4 Salterstatteren kaliumklorid (12/008) 

Oppdrag om risiko-nytte av kaliumklorid som salterstatter til natriumklorid ble første gang 

diskutert på møte i Hovedkomiteen 12. desember 2012.  

 

Arbeidet med denne vurderingen er fordelt på tre faggrupper i VKM: 

 

 Faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) har ansvar for det 

mikrobiologiske spørsmålet 

 Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4) 

har ansvar for å vurdere risiko ved økt inntak av kalium fra mat. De er spesielt bedt 

om å se på sårbare grupper.  
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 Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har ansvar for 

nyttevurdering av økt kaliuminntak (Faggruppe 7) 

 

Mattilsynet ønsker at VKM publiserer en felles nytte-risikovurdering som omhandler hele 

oppdraget. Sekretariatet vil sy sammen delene til en helhetlig vurdering, der del 1 blir en 

samlet rapport fra Faggruppe 4 og Faggruppe 7 og del II en rapport fra Faggruppe 1. Det lages 

en felles bakgrunn og innledning for oppdraget, og konklusjonene for alle delene samles.  

Faggruppe 1 er ferdig med sitt arbeid.  

 

Utkast til del II som omhandler smittestoff sammen med felles bakgrunn og innledning var 

sendt ut i forkant av møtet for behandling av Hovedkomiteen. Hovedkomiteen hadde flere 

innspill til del II av rapporten.  

 

På møtet orienterte leder av Faggruppe 4 om status for arbeidet med vekt på ulike 

problemstillinger knyttet til å besvare oppdraget. Leder av Faggruppe 7 orienterte om arbeidet 

i sin prosjektgruppe.  

 

Vedtak:  

Revidert utkast til del II, i henhold til innspill som kom frem på møtet, skal sammen med del I 

fremlegges for godkjenning av Hovedkomiteen på det neste møtet.  

 

 

5 Forfatterskap og kreditering i VKMs risikovurderinger (13/011) 

Det ble ikke tid til å diskutere denne saken på møtet. Medlemmene fikk i oppgave å spille inn 

sine kommentarer til forslaget til sekretariatet.  

 

6 Forskning og kunnskapshull (13/010) 

På møtet i Hovedkomiteen 9. desember besluttet vi å lage en samlet rapport fra perioden 

2010-2014 der VKM synliggjør viktige kunnskapshull. Det ble sendt ut en e-post til alle 

faggruppelederne med frist i slutten av januar med å komme med faggruppens innspill på 

behov om:  

 

 Forskningsbehov 

 Kartleggings- og overvåkningsdata 

 

Sekretariatet mottok mange innspill fra faggruppelederne. Innspillene er av varierende 

detaljeringsnivå, og Hovedkomiteens medlemmer var bedt om å komme med innspill på 

hvordan forslagene kan samles i overordnede titler.  

 

Målet med rapporten må være å få frem det aller viktigste og på en form som gjør at 

virkemiddelapparatet, f eks NFR, finner rapporten lesbar, relevant og interessant.  

 

På møtet ble det fremlagt et forslag om å dele rapporten inn i noen overordnede overskrifter 

for å lette lesbarheten av rapporten. 

 

Vedtak:  

Arbeidsgruppen nedsatt av Hovedkomiteen på sist møte fikk i oppgave å bearbeide innspill 

basert på diskusjonen og legge frem et forslag til rapport på det neste møtet. 
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7 Aktivitetsplan for 2014 (13/009) 

Utkast til VKMs aktivitetsplan for 2014 var sendt ut i forkant av møtet for godkjenning av 

Hovedkomiteen. Aktivitetsplanen omtaler aktiviteter faggruppene og Hovedkomiteen  

ønsker å gjennomføre i 2014.  

 

Vedtak: 

Hovedkomiteen godkjente VKMs aktivitetsplan. Sekretariater skal sørge for å publisere 

VKMs aktivitetsplan på www.vkm.no 

 

8 Nytte- og risikovurdering av fisk og fiskeprodukter (13/008) 

VKM har påbegynt arbeidet med 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. 

 

Leder av Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5) 

orienterte om status for arbeidet i dette prosjektet. Arbeidet med å gjennomføre 

eksponeringsberegninger tar lenger tid enn først planlagt. Dette skyldes blant annet at det 

VKM for tiden har flere oppdrag fra Mattilsynet hvor inntaksberegninger med norske 

kostholdsdata inngår. Videre mangler VKM data som trengs for å gjennomføre arbeidet. 

 

Vedtak: 

Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning.  

 

9 Orientering fra Mattilsynet 

Mattilsynet presenterte en oversikt over hva risikovurderingene fra VKM blir brukt til.  
 

10 Kommunikasjonssaker 

Det ble ikke tid til å omtale dette punktet på møtet. 

 

11 Nytt fra sekretariatet 

Sekretariatet arbeidet med å få på plass VKM for den neste 4-års periode: 1. april 2014 – 31. 

mars 2018. Det skal være møte i bedømmelseskomiteen i midten av februar, før sekretariatet 

setter sammen endelig forslag til komité som oversendes Helse- og omsorgsdepartementet.  

 

12 Nye møtedatoer for 2014 

 

 Møte 20. mars 930-1200, Voksenåsen 

 Jubileumsseminar 20. mars 2014, Voksenåsen 

 Oppstartsseminar ny komité 16. juni 

 Jubileumskonferanse 17. juni 

 

13 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

 


