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Protokoll 
Fra møte i faggruppen for FG 5 
Dato: 10.10.2016, kl. 10.00-16.00 
Sted: Pilstredet park 7a, Rom 428 
Møteleder: Janneche Utne Skåre 

Deltakere 
Fra Faggruppe 5 (Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester):  
Janneche U. Skåre (leder), Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter, Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane 
Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, Anders Ruus, Cathrine Thomsen, Christopher Owen Miles, Irma 
Oskam 
Forfall:  
Helen Engelstad Kvalem (permisjon) 
Fra Mattilsynet: 
Anders Tharaldsen (Seksjon fremmedstoffer og EØS), Elisabeth Willman og Lise Rokkones (Avdeling 
Fisk og sjømat)  
Fra sekretariatet til VKM:  
Carola Rosseland (hele møtet), Inger Therese L. Lillegaard (sak 11), Ingrid Margareta Høie (sak 7) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 
Det ble ønsket velkommen til møte i Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg 
inhabile vedrørende sakene som skulle behandles på dette møtet. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Protokollen fra sist møte i faggruppen 5. februar 
2016 ble gjennomgått. 



 
 

 
Protokoll fra møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester 
10.10.2016  2 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen og presentasjon av ny 
koordinator 
FG5 nye koordinator ble presentert. 
 Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i Hovedkomiteen, 13. desember 2016. En 
av sakene på agendaen i hovedkomitéen var prosjektet «Radioaktivitet i mat» der to av 
medlemmene i FG5 er med i prosjektgruppen, og hvor FG5’s faglige leder er 
referanseperson. Hovedkomiteens fremdriftsplan i dette prosjektet ble beskrevet.  

4. Oppdatering fra Mattilsynet  
Anders Tharaldsen informerte om personalforandringer i Mattilsynet., Marie Louise Wiborg 
har tiltrådt som seksjonssjef for fremmedstoffer og EØS. Det ble også informert om de 
arbeid som pågår i Mattilsynet og i EU.  
VKM publiserte i juli 2015 rapporten «Inntak av uorganisk arsen hos den norske 
befolkningen» (Sak 10/504). Mattilsynet orienterte hvordan oppdraget er blitt brukt etter 
publisering og hvilke reaksjoner rapporten fått. Mattilsynet har oppdatert sine kostråd (for 
barn) etter rapporten, og det har fått relativt stor oppmerksomhet. 

5. Informasjon fra Mattilsynet, avd. for fisk og sjømat 
Elisabeth Willman direktør i Mattilsynet, avdeling for fisk og sjømat, presenterte 
forventninger og behov fra Mattilsynet. Tidligere bruk av risikovurderinger fra VKM ble 
beskrevet, liksom kommende hovedområder av utfordringer som Mattilsynet står ovenfor.  

6. Oppdatering fra EFSA og fra tre forskningsinstitusjoner 
med representanter i faggruppen 
Faggruppen fikk en oppdatering fra EFSA, med status fra pågående og nylig avsluttete 
risikovurderinger. Tre av gruppens medlemmer orienterte om hvilke forskningsområder som 
nå er i fokus ved de forskningsinstitutter de er tilknyttet;  

 NIFES Etter helhetsvurderingen av fisk. Hva er nytt? 
 NIVA Hva er fokus for øyeblikket? Nye miljøgifter?  Veterinærinstituttet Etter risikovurdering av mykotoksiner. Hva er nytt? 
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7. Informasjon i VKM 
Informasjonssjef Ingrid Margareta Høie informerte kort om kommunikasjonsstrategien i VKM.  

8. Usikkerhet 
Sekretariatet i VKM har et pågående prosjekt med å utforme en veileder med terminologi for 
risikovurderinger og usikkerhet. Arbeidet skal bidra til å gi hovedkomiteen, faggruppene og 
sekretariatet et bedre grunnlag til å vurdere om alle usikkerhetselementer er tatt med i 
vurderingen, og om elementene er vektlagt på en måte som et felles fagmiljø kjenner seg 
igjen i. Gruppen ble informert om arbeidet som pågår. Arbeidet ble diskutert og ble avsluttet 
med en gruppeoppgave om terminologibruk for å beskrive usikkerhet. 
Mattilsynet understreket behovet for oppklaring av uttrykk og begreper, om hva som ligger i 
ordene som brukes i rapportene, og behovet for å nå en felles forståelse om konklusjoner og 
usikkerhet. 

9. Saker som kommer eller evt. kommer 
Oppdatering av helseeffekter av grillet mat  
Mattilsynet ønsker en oppdatering av vurderingen av helserisiko ved konsum av grillet mat 
fra 2007, basert på nye data. Bestilling er under arbeid og vil oversendes til VKM i løpet av 
november 2016. 
Risikovurdering av kvikksølv i fisk 
Et mulig oppdrag på kvikksølv i fisk, eller kun torsk, ble diskutert. Nye data fra Oslofjorden 
ble presentert fra NIVA. Mattilsynet, avd. for fisk og sjømat, er interessert i å få en 
risikovurdering og vil arbeide med et forslag på tekst på en bestilling.  
Forurensende stoffer 
Mattilsynet la frem et behov for mer kunnskap om nye forurensende stoffer i mat som bør 
overvåkes. Utformingen av en mulig bestilling er ikke ferdig og temaet vil bli videre diskutert 
ved neste møte. 
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10. Eventuelt 
Det ble understreket at bestillinger fra Mattilsynet skal sendes til Elin Thingnes Lid, evt. via 
faggruppens koordinator. Elin er prosjekteier for alle prosjekt fra Mattilsynet og medlem i 
VKMs styregruppe. Alle bestillinger gjennomgås i styregruppen som prioriterer, avsetter 
ressurser og beslutter om gjennomføring.  

11. Nye møtedatoer 
Neste møte vil bli i januar 2017. En poll vil bli sendt ut. 
 


