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Protokoll 

fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester  

Dato: 15.11.2012, kl. 10.00-14.00 

Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 1.etg  

Møteledere: Janneche U. Skåre  

 

Deltakere: 

Fra Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (FG5): 

Janneche Utne Skåre (leder), Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter, Gunnar Sundstøl Eriksen, 
Christiane Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, Cathrine Thomsen, Anders Ruus. 

Forfall:  

Augustine Arukwe. 

Fra Mattilsynet:  

Mattrygghet: Are T. Sletta (kl. 10-12.00).  
 
Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF) 

Forfall  

Fra sekretariatet til VKM:  

Inger Therese L. Lillegaard, Edel Holene (ref) 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder for faggruppen, Janneche Utne Skåre, ønsket velkommen til møtet i Faggruppe for 
forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5). 

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 i Faggruppe 5 den 10. oktober ble kort referert.  
 

3 Saker som skal behandles på møtet 

Risikovurdering av mykotoksiner i korn (10/004) 

Mattilsynet har bedt VKM om å utarbeide en risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i 
korn. Bakgrunnen for oppdraget er at de siste års kornhøster i Norge har skapt bekymring pga. 
økt forekomst av særlig mykotoksinproduserende arter av soppen Fusarium. Oppdraget er 
omfattende og berører både plantehelse (VKMs Faggruppe 9), fór og dyrehelse (VKMs 
Faggruppe 6), og mat og human helse (VKMs Faggruppe 5). Risikovurderingen er forankret i 
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Hovedkomiteen siden flere av VKMs faggrupper er involvert. Det er oppnevnt en 
arbeidsgruppe bestående av medlemmer fra de involverte faggruppene. De ulike faggruppene 
skal godkjenne sine spesielle fagområder mens Hovedkomiteen skal sluttbehandle 
risikovurderingen som helhet. 

På forrige møte i Faggruppe 5 (10.10.2012) ble kapitlene som omhandlet mat og human helse 
behandlet i utkast av risikovurderingen. Faggruppen kom da med forslag til oppklaringer og 
presiseringer i teksten.  

På dette møtet presenterte leder for arbeidsgruppen endringene som var tatt inn i teksten, samt 
nye aspekter som var kommet til etter forrige møte. Den forelagte teksten ble inngående 
diskutert i faggruppen.  

Vedtak 

Arbeidsgruppen tar med seg Faggruppens kommentarer. Oppdatert risikokarakterisering og 
konklusjoner om mat og human helse sendes på elektronisk høring 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. 
Faggruppen for fór til terrestriske og akvatiske dyr (Faggruppe 6) har påtatt seg å besvare 
dette spørsmålet. 

På oppdrag fra VKM sammenstiller Folkehelseinstituttet (FHI) data om sammenheng mellom 
konsum av hjorteviltkjøtt og blynivåer i fullblod hos de samme konsumentene. Den første 
rapporten ble presentert og diskutert i Faggruppe 5 våren 2012 og revidert utgave er sendt 
faggruppen. Den andre rapporten er nylig blitt ferdig og skulle diskuteres på dette møtet.  

Pga. tidspress ble denne saken utsatt.  

Vedtak: Saken utsettes til faggruppens møte den 5. desember.. 
 

4 Status for øvrige saker i faggruppen 

Det ble ikke tid til å diskutere denne saken.  

 

5 Møter o.a. av felles interesse 

Pga. tidspress ble det henvist lenke gitt i dagsorden. 

 

6 Nytt fra sekretariatet 
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Det ble kort orientert om ny direktør ved sekretariatet. 

 

7 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

8 Nye møtedatoer 

Faggruppe 5 har avtalt nytt møte 5. desember 2012, kl. 9-16.  

 


