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Deltakere: 

Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (FG5) (til kl. 15): 

Janneche Utne Skåre (leder) (kl. 9-13), Heidi Amlund, Augustine Arukwe, Anne Lise 
Brantsæter, Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, 
Cathrine Thomsen (fra kl. 12.00), Anders Ruus. 

Fra Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (FG4) (til kl. 

13.00): 

Inger-Lise Steffensen (leder), Jan Alexander (fra kl. 10.30), Mona-Lise Binderup (via 
telefon), Knut Helkås Dahl, Trine Husøy, Berit Granum, Ragna Bogen Hetland, Trine Husøy, 
Jan Erik Paulsen, Tore Sanner.  

Forfall Faggruppe 4: Vibeke Thrane  

Fra sekretariatet til VKM:  

Tor Øystein Fotland (til kl. 13), Marie Wiborg(til kl. 13), Inger Therese L. Lillegaard (fra kl. 
13), Edel Holene (ref) 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder for faggruppe 4, Inger-Lise Steffensen, ønsket velkommen til et nytt fellesmøte kl. 9-13 
i VKMs faggruppe 4 og 5 for sluttbehandling av Risikovurderingen om inntak av furan hos 
den norske befolkningen.  

Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet og ingen erklærte seg inhabile vedrørende 
saken som begge skulle behandles på dette møtet.  

Faggruppe 5 hadde eget møte fra kl. 13-15.30. Helle Knutsen overtok da møtelederansvaret. 

 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Oppfølging av protokoll 

Møteinnkallelsen og dagsorden ble godkjent. 

Protokollen fra forrige fellesmøte mellom Faggruppene 4 og 5 den 10. mai ble referert og 
godkjent.  

 

3 Saker som skal behandles på fellesmøtet 

Risikovurdering av inntaket av furan hos den norske befolkningen (10/404) 

Protokoll 

fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester og 
Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk  

Dato: 30.08.2012, kl. 9.00-15.30 

Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2.etg  

Møteledere: Inger-Lise Steffensen (kl. 9-13), Helle Knutsen (kl. 13-15.30)  
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Mattilsynet har bedt VKM om en risikovurdering av inntaket av furan hos den norske 
befolkningen. Bakgrunnen for oppdraget er at Mattilsynet tidligere har gjennomført en 
begrenset kartlegging av forekomsten av furan i matvarer på det norske markedet, og det er 
ønskelig med en nærmere vurdering av hvilken betydning inntak av furan kan ha for den 
norske befolkningens helse. 

Oppdraget er forankret i Faggruppe 4, og det er etablert en felles prosjektgruppe med to 
medlemmer fra Faggruppe 4 og to fra Faggruppe 5. Prosjektgruppen har arbeidet med saken 
siden høsten 2010. Et risikovurderingsutkast fra prosjektgruppen ble sist diskutert på et 
fellesmøte mellom Faggruppe 4 og 5 den 10. mai 2012 og konklusjonene i risikovurderingen 
ble vedtatt. Det ble også vedtatt å gjennomføre en elektronisk høring i etterkant av møtet for å 
godkjenne endringer av øvrig tekst. 

Gjennom den elektroniske høringen kom skriftlige endringsforslag av en slik karakter at 
risikovurderingen ikke kunne sluttstilles elektronisk. De to faggruppelederne besluttet derfor, 
i samråd med prosjektgruppens leder og sekretariatet, å kalle inn til et nytt fellesmøte 30. 
august mellom Faggruppe 4 og 5 for å ferdigstille dokumentet.  

I forkant av møtet 30. august fikk faggruppene tilsendt to dokumenter som begge tok 
utgangspunkt i den versjonen av risikovurderingen som var sendt ut på elektronisk høring. 
Endringsforslagene berørte i liten grad konklusjonene, men øvrig tekst i risikovurderingen. 
Faggruppene ble forelagt tre spørsmål som skulle diskuteres på møtet. 

På møtet 30. august ble de forelagte tekstene inngående diskutert av faggruppene. Det ble 
foretatt oppsummering og avstemming for hver av de tre temaene som ble diskutert. 
Resultatene var enstemmige. Faggruppene kom i mål om en felles tekst alle kan innestå for 
faglig.  
 

Vedtak 

Risikovurderingen av inntaket av furan hos den norske befolkningen er sluttbehandlet i 
faggruppene 4 og 5. Ferdig dokument med de enstemmig vedtatte endringene vil bli sendt til 
faggruppene til orientering. 

 

4 Saker som skal behandles på møtet i Faggruppe 5 

Vurdering av mulig helsefare ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyholdig 

ammunisjon (11-505) 

Bakgrunn: Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere helsefaren hos den norske befolkningen 
ved konsum av kjøtt fra hjortevilt, inkludert oppdrettshjort, som er felt med blyholdig 
ammunisjon, samt vurdere om det er grupper i den norske befolkningen som er spesielt utsatte 
for helsefare ved slikt konsum. Dersom det er en helsefare, ønsker Mattilsynet at VKM 
vurderer hvilken distribusjon bly fra ammunisjon vil ha i nylig felt hjortevilt, om det er mulig 
å renske kjøttet som går til konsum for eventuelle blyrester, og i så fall hvor mye av vevet 
rundt skuddkanalen som må fjernes. VKM skal også vurdere om det finnes andre effektive 
tiltak enn bortskjæring av vev for å begrense innholdet av blyrester fra blyammunisjon i 
hjorteviltkjøtt som går til konsum. Mattilsynet ønsker også at VKM vurderer om det er fare 
for helsen til hobbydyr, for eksempel jakthunder, å bli fóret med sårkjøtt fra felt hjortevilt. 

På oppdrag fra VKM undersøker Folkehelseinstituttet (FHI) sammenhengen mellom konsum 
av hjorteviltkjøtt og blynivåer i fullblod hos de samme konsumentene i to ulike prosjekter. 
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Den første rapporten ble presentert og diskutert i Faggruppe 5 våren 2012 og revidert utgave 
er sendt faggruppen. 

Den andre rapporten er forsinket grunnet forhold utenfor FHIs kontroll og kan forventes i 
løpet av høsten 2012. Faggruppen for fór til terrestriske og akvatiske dyr (Faggruppe 6) har 
påtatt seg å besvare spørsmålet om risiko angående fóring av hobbydyr med sårkjøtt.  

I forkant av møtet 30. august var utkast til risikovurderingen sendt faggruppe 5. På møtet ble 
utkastet diskutert og ytterligere arbeid fordelt. 

 
Vedtak: Ansvar for arbeid med ulike deler av risikovurderingen er fordelt i faggruppen og 
oppdatert tekst presenteres på neste faggruppemøte. Faggruppens endelige vurdering av 
helserisiko må avvente til den andre rapporten fra Folkehelseinstituttet foreligger. 
 

5 Status for øvrige saker i faggruppen 

«Risikovurdering av mykotoksiner i korn» (10/004)  

Risikovurderingen av mykotoksiner i korn nærmer seg sluttfasen. Vurderingen er forankret i 
Hovedkomiteen og skal også sluttbehandles der. Den er foreløpig ikke behandlet i Faggruppe 
5, men målet er at den kan behandles på neste møte. 

 

6 Orientering fra Mattilsynet 

Dette punktet utgikk fordi ingen representanter fra Mattilsynet var tilstede.  

 

7 Møter o.a. av felles interesse 

Dette punktet utgikk pga. tidspress. 

 

8 Nytt fra sekretariatet 

Det ble orientert om bemanningssituasjonen ved sekretariatet. 

 

9 Eventuelt 

Dette punktet utgikk pga. tidspress 

 

10 Nye møtedatoer 

Faggruppe 5 avtalte nye møter 10. oktober og 5. desember 2012. 

 


