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Protokoll
fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og
medisinrester
Dato:

6.03.2014, kl. 13.00-16.30

Sted:

Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 2.etg

Møteledere:

Janneche U. Skåre

Deltakere:
Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (FG5):
Janneche Utne Skåre (leder), Augustine Arukwe, Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter,
Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, Anders Ruus,
Cathrine Thomsen.
Fra Mattilsynet, Regelverksavdelingen:
Anders Tharaldsen
Fra Miljødirektoratet, Seksjon for kjemikalieregulering:
Heidi Morka
Fra VKMs sekretariatet:
Astrid Bjerkås (kl. 14.30-15.00), Inger Therese L. Lillegaard (kl. 15-16.30), Edel Holene (ref)

1

Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring

Leder for faggruppe 5, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til det siste møtet i
Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5) for denne 4
års perioden. Ny komité oppnevnes i april 2014.
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. Oppfølging av protokoll

Møteinnkallelsen og dagsorden ble godkjent. Protokollen fra forrige møte (27. mai 2013) ble
godkjent per e-post av Faggruppen før sommeren 2013 og ble nå kort referert.

3

Saker som skal behandles på møtet

Mulige bestillinger fra Mattilsynet i 2014
Bakgrunn: Mattilsynet varsler på begynnelsen av året om mulige bestillinger det kommende
året. Listen ble sendt til Faggruppen per e-post 15. januar då.
Faggruppen diskuterte de fire mulige bestillingene som kan være relevant for Faggruppe 5. Et
par av dem har Faggruppen allerede foreslått på aktivitetsplanen for 2014. Ny Faggruppe fra
april 2014 må vurdere sin kapasitet.
Vedtak: Sekretariatet og ny Faggruppe vil stå i dialog med Mattilsynet om mulige
bestillinger.
1/3

Vitenskapskomiteen for mattrygghet

14/502-1_protokoll

Aktivitetsplan 2014 (sak 14/503-1)
Bakgrunn: Faggruppen har hatt aktivitetsplanen til kommentering per e-post. Endelig plan
ble gjennomgått og diskutert. Ettersom sluttdato for oppdatering av nytte- risikovurderingen
«Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold» med utgangspunkt i ny kunnskap er
forskjøvet og tidligst kan settes til desember 2014, vil andre aktiviteter i faggruppen bli
tilsvarende forskjøvet.
Vedtak: Ny faggruppe 5 må vurdere kapasiteten til å gjennomføre planen i løpet av høsten
2014.
Kvalitetskrav for vann til jordvanning (sak 13/107)
Bakgrunn: Dette er en bestilling fra Mattilsynet som er forankret i Faggruppen for hygiene
og smittestoff (Faggruppe 1). Som del av denne har Mattilsynet bestilt en uttalelse fra
Faggruppe 5 om mulig helserisiko fra organiske miljøgifter, og tungmetaller ved konsum av
jordbruksvekster vannet med vann fra ulike vannkilder.
Vanndirektivet er et EU direktiv som er implementert i Norge. I underdirektiv ligger
brukerinteresser som bl.a. inkluderer jordvanning/vanningsvann. Jordvanning skal også
knyttes opp mot kjemiske tilstandsklassifiseringer av vann.
Faggruppen diskuterte tilgjengelige data og pekte ut medlemmer som får et spesielt ansvar for
å kvalitetssikre uttalelsen.
Vedtak: Utkast til uttalelse sendes på e-posthøring i Faggruppen. Sekretariatet oversender så
uttalelsen til Faggruppe 1.
Kadmium, scenario for eksponering via krabbe (sak 10/505)
Bakgrunn: Mattilsynets regelverksavdeling har bestilt en risikovurdering av
kadmiuminntaket i den norske befolkningen. Faggruppen har nedsatt en intern prosjektgruppe
som har påbegynt arbeidet, men dette er stilt i bero i påvente av inntaksberegninger basert på
norske kostholdsundersøkelser. I EU-regelverket er det ikke fastsatt grenseverdier for
kadmium i brunmat av krabbe. Prosjektgruppen har derfor utført foreløpige
scenarioberegninger basert på inntaksberegninger av kadmium utført av EFSA og norske
forekomstdata av kadmium i krabbe, sett i forhold til det anbefalte tolerable inntaket for
kadmium.
Faggruppen diskuterte scenarioberegningene og kom med konstruktive innspill.
Vedtak: Prinsippet for scenarioberegningene videreføres med norske inntaksdata for
kadmium når de foreligger.

4

Status for øvrige saker i faggruppen

Oppdatering av «Et helhetssyn på fisk og sjømat i norsk kosthold» med utgangspunkt i ny
kunnskap, (13/008).
Faggruppeleder og faglig leder for prosjektet orienterte om at forventet sluttbehandling i
VKM av denne bestillingen er utsatt til desember 2014. Det ble videre orientert om arbeidet
som er nedlagt, arbeid som pågår og videre planlagt progresjon.
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Status øvrige VKM saker

Faggruppeleder orienterte om saker som var til behandling i Hovedkomiteens møte i
desember 2013 og i februar 2014, samt saker som skal opp på Hovedkomiteens møte i mars.
Aktuelle saker som ble referert var Økologisk produksjon og økologisk produsert mat
(11/007) og Salterstatteren kaliumklorid (12/008)

6

Orientering: Hva har skjedd etter publisering

Sekretariatets kommunikasjonssjef, Astrid Bjerkås, orienterte om hvordan arbeidet med å
kommunisere bl.a. vurderingen av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig
ammunisjon og nytte- og risikovurdering av morsmelk for barns helse i Norge. Hun
fremhevet innsatsen til talspersonene og godt samarbeid med berørte parter i forbindelse med
offentliggjøringen av disse vurderingene.

7

Nytt fra sekretariatet

Sekretariatets kommunikasjonssjef, Astrid Bjerkås, orienterte om økt antall søkere til ny
komité i forhold til forrige utlysning. Oppnevnelsesprosessen følger en bestemt prosedyre og
arbeidet er godt i gang.
VKMs blogg «Trygg mat» er etablert og kan finnes på http://tryggmatbloggen.com/.
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Eventuelt

Ingen saker.

9

Nye møtedato

Bestemmes av ny faggruppe og vil være høsten 2014
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