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Referat 

Møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester 

Dato: 28.11.2022 

Tidspunkt: 10.00-15.00 

Deltagere fra faggruppen: Helle Katrine Knutsen (leder), Heidi Amlund , Lisbeth Dahl,  Espen 

Mariussen, Anders Ruus, Ingunn Anita Samdal, Martin Schlabach (på Teams), Jan Alexander, Ann-

Karin Hardie Olsen og Rita Hannisdal  

Fraværende: ingen 

Deltagere fra Mattilsynet: Julie Håland  

Deltagere fra sekretariatet: Helen Engelstad Kvalem, Gro Haarklou Mathisen. På sak 4 og 5 Gisle 

Solstad, på sak 3: Hilde Mellegård, Ingrid Margaretha Høie (på Teams) Tanya Samuelsen Kristiansen 

(på Teams) 

Sak 1 Velkommen, presentasjon, fravær, habilitet og 

godtgjøring 

Det ble ikke meldt noe under habilitet.  

Sak 2 Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 

Sak 3 Informasjon fra kommunikasjon 

Kommunikasjon informerte om kommunikasjonsstrategien, kommunikasjonsplaner og 

støttefunksjoner. Praktisk informasjon om deling av dokumenter, tilganger og plattform. 

Sak 4 og 5 Informasjon fra administrasjon + Informasjon fra 

kontaktpunktet EFSA 

Informasjon og diskusjon om habilitet. Informasjon om EFSA.  
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Sak 6 Risikovurdering av grilling av mat 

Faggruppen jobber med protokoll. Prosjektet er planlagt ferdig desember 2023. Mattilsynet 

vil legge ut oppdraget på høring på sine hjemmesider i nær framtid. 

Sak 7 Risikovurdering av dioksiner 

Det ble informert om at nye TEF-er forventes annonsert fra WHO tidlig i 2023. Faggruppen 

ønsker på neste møte en oppdatering fra sekretariatet om hvor VKM er i arbeidet med 

klargjøring av database til oppdatering av inntaksberegningen av dioksiner og DL-PCB. 

Mattilsynet anser dette som fortsettelse av oppdrag på risikovurdering av dioksiner og vil 

ikke sende ny bestilling.  

Sak 8 Informasjon om aktuelle kurs, konferanser, annet av 

interesse for medlemmene i faggruppen 

• EFSA arrangerer “Workshop on EFSA’s updated Guidance on the use of the 

benchmark dose approach in risk assessment”  

• Rapport om kunnskapsbehov VKM Report 2022: 31. Research needs of importance 

identified in VKM opinions within the fields of food and environment 2018-2022. 

• «VKM Report 2022:30. Matproduksjon, mattrygghet og miljø - innspill om 

kunnskapsbehov til gjennomføringen av det grønne skiftet.  

Sak 9 Neste møte og datoer for våren 2023 

Neste møte er den 20. januar.  

Sak 10 Eventuelt 

Ingen saker ble meldt inn 

 


