
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester  

Dato: 29.09.2014, kl. 10-15.30 
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2.etg  
Møteleder: Helle Knutsen (kl. 10-13), Anne Lise Brantsæter (kl. 13-16) 

Deltakere 

Fra Faggruppe 5:  
Helle Katrine Knutsen til kl 13 (leder/stedfortreder), Anne Lise Brantsæter, Heidi Amlund, Gunnar 
Sundstøl Eriksen, Christiane Kruse Fæste, Helen Engelstad Kvalem, Irma Oskam, Arild Vaktskjold (kl. 
12-13.30) 

Frafall:  
Christopher Owen Miles, Hedvig Nordeng, Anders Ruus, Janneche U. Skåre, Cathrine Thomsen  

Fra Miljødirektoratet:  
Berit Eyde Kjuus 

Fra sekretariatet til VKM:  
Bente Mangschou, Inger Therese L. Lillegaard 

1. Konstituering av møtet  

Det ble ønsket velkommen til møte i Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester. Helle Katrine Knutsen fungerte som stedfortreder for faggruppeleder 
Janneche Utne Skåre fram til kl 13, da Anne Lise Brantsæter overtok funksjonen. 

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

Dette er første ordinære møte etter nyoppnevning av VKMs komité og oppstartsseminaret i 
august. En kort presentasjonsrunde ble foretatt. Det ble orientert om saker fra siste møte i 
Hovedkomiteen. 
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Agenda ble godkjent med endringer. Sak 4, presentasjon fra sekretariatet om rutiner etc., 
ble utsatt til neste møte grunnet tidspress.  

2. Saker som skal behandles på møtet 

Faggruppen behandlet utkast til oppdatering av nytte- risikovurderingen: «Et helhetssyn på 
fisk og sjømat i norsk kosthold» med utgangspunkt i ny kunnskap» fra 2006 (sak 13-008). 
Saken er forankret i VKMs Hovedkomité og skal godkjennes av denne.  

Nytte-risikovurderingen er utarbeidet av en prosjektgruppe med medlemmer fra 
Hovedkomiteen, fra faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, fra 
faggruppen for fór og fra faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi. 
Disse faggruppene skal kommentere på saken, med vekt på sine spesielle 
kompetanseområder. 

Faggruppen berømmet arbeidet som var nedlagt. Utkastet ble diskutert og faggruppen kom 
med konstruktive innspill til forbedringer.  

3. Nye møtedatoer 

Neste møte blir i januar 2015. Dato avtales per epost. 
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