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Agenda 

For møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester 

Dato: 28.11.2017, kl. 10.00 
Sted: Sandakerveien 24 C, Bygg D. Rom OSL S24C D11-1  
Møteleder: Janneche Skåre Utne  

Nr. Tid Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
1 10.00-

10.10 
Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

  

2 10.10-
10.15 

Godkjenning av møte-
innkallelse og dagsorden 

  

3 10.15-
10.45 

Saker fra møte i 
Hovedkomiteen, 
mikroplast 

Kort orientering fra siste møte i 
hovedkomiteen 
(faggruppeleder). 

 

 

Arbeidsutkast til 
mandat og 
disposisjon til 
uttalelse.  

Begge 
dokumentene vil 
bli diskutert på 
HK møte 23. 
november.  

4 10.45-
11.15 

Liste med mulige 
oppdrag til VKMs FG5  

MT har utformet en liste med 
mulige kommende oppdrag for 
VKMs FG5, evt i samarbeid med 
FG4/HK.  

Forslag til VKM-
oppdrag på 
fremmedstoffer 
(liste fra MT) 

 
5 11.15-

12.15 
Kvikksølv i fisk Tidsplan og prosjekt Arbeidsutkast til 

bestilling  

Utkastet vil bli 
diskutert i møte 
med MT (Lise 
Rokkones) 22. 
november 



 

 

 

Agenda møte faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester 28.11.2017 

  2 

Nr. Tid Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
 12.15-

13.00 
Lunsj 

6 13.00-
13.45 

Hva og hvordan bør 
Mattilsynet overvåke 
fremmedstoffer i mat? 

Gjennomgang av skisse til 
bestilling. Diskusjon om hvordan 
stoffene som tas opp i en slik 
vurdering velges ut, hvordan 
gjøre prosessen mest mulig 
systematisk og transparent.  

Behov for 
kunnskap om 
fremmedstoffer. 
Skisse til bestilling 
fra MT 

EFSA’s activities 
on Emerging 
Risks in 2016 
(publ. Nov. 2017) 

7 13.45-
14.15 

Erukasyre i sjømat Gjennomgang av mulig oppdrag, 
kort oppsummering om hva som 
blitt gjort før av Helle Knutsen 

«Erucic acid in 
fish feed and 
seafood» NIFES 
2017. 

Under 
publisering og 
derfor unntatt 
offentligheten 

8 14.15-
14.45 

Ord og begreper På MT liste over høyt prioriterte 
oppdrag er et ønske om en 
oversikt over ulike typer verdier, 
eks MOE, benchmark og en 
forklaring på hva svarene etter 
bruken av de ulike metodene 
betyr. VKM ønsker å møte dette 
ønsket gjennom å utforme 
informative infografikker på 
noen av begrepene som ofte 
brukes i våre risikovurderinger. 
Diskusjon om hvilke begreper 
som bør prioriteres. 

Forslag til VKM-
oppdrag på 
fremmedstoffer 
(liste fra MT) 

EFSA journal  
terminology  

 14.45-
15.00 

Kunnskapsbehovrapport 
fra VKM i 2018 

 

I tråd med strategien 2015-2018 
utarbeider VKM annet hvert år 
en rapport med oversikt over 
kunnskapsbehov som er 
avdekket i risikovurderingene. 

Utkast til 
kunnskapsbehov 
fra FG5 (arsen)  

11 15.00.15.10 Nytt fra sekretariatet Ny vitenskapskomite.  Kort 
presentasjon av Gro 
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Nr. Tid Sak Beskrivelse/ kommentarer Dokument 
12 15.10-

15.20 
Eventuelt   

13 15.20-
15.30 

Nye møtedatoer   

 


