Vitenskapskomiteen for mattrygghet

12/502-3

Protokoll
Fra møte i Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
Dato:
Sted:
Møteleder:

9.05.2012, kl. 11.30-16
Veterinærinstituttet
Janneche Utne Skaare

Deltakere:
Fra Faggruppe 5:
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, Kari Grave (permisjon)
Fra Mattilsynet, Seksjon for animalsk mat:
Catherine Signe Svindland
Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
Forfall
Fra Nasjonalt folkehelseinstitutt:
Bryndis Eva Birgisdottir
Fra sekretariatet til VKM:
Edel Holene

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 1. mars 2012, samt protokollen fra
Hovedkomiteens møtet den 6. mars 2012 ble gjennomgått.

3

Saker som skal behandles på møtet

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
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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.
Folkehelseinstitutt presenterte resultatene fra den første av to rapporter de gjør på oppdrag fra
VKM. Begge rapportene omhandler sammenhengen mellom konsum av viltkjøtt og blynivåer
i fullblod hos de samme konsumentene. Rapportene vil inngå som kunnskapsgrunnlag i
VKMs vurdering av potensiell helsefare ved konsum av hjorteviltkjøtt. Faggruppen satt stor
pris på presentasjonen og diskuterte resultatene. Faggruppen ble opplyst om at den andre
rapporten fra Folkehelseinstituttet først vil foreligge september/oktober 2012 grunnet
forsinkelser utenfor Folkehelseinstituttets kontroll. Ferdigstillingsdato kan derfor tidligst bli
senhøstes 2012.
Disposisjon av risikovurderingen ble diskutert og arbeid fordelt. Deler av risikovurderingen
må avventes til spørsmålet om human helsefare er avklart.
Mattilsynet har hatt bestillingen på høring og gir sekretariatet tilbakemelding om endelig
bestilling. Risikovurderingen skal skrives på engelsk.
Vedtak:
Faggruppens vurdering av helserisiko må avvente til den andre rapporten fra
Folkehelseinstituttet foreligger. Sekretariatet tar kontakt med Mattilsynet angående endelig
bestilling.

4

Status for øvrige saker i faggruppen

«Inntak av furan hos den norske befolkningen» (10/404):
Det ble orientert kort om møter som er avholdt siden faggruppen sist hadde saken oppe. Det
ble minnet om fellesmøte med faggruppe 4 påfølgende dag, 10. mai.
«Risikovurdering – eksponering for aluminium i den norske befolkningen pga. kostholdet
og bruk av kosmetikk» (11-504)
VKM har mottatt endelig bestilling fra Mattilsynet. Det er etablert en prosjektgruppe med
medlemmer fra faggruppe 4 og 5. Prosjektgruppen avholdt oppstartsmøte den 2. mars 2012
der fordeling og progresjon i arbeidet ble planlagt. Saken er planlagt avsluttet ved årsskifte.
Neste møte er satt til 15. juni 2012.
«Nytte-risikovurdering av morsmelk» (10/003) (selvinitiert av Hovedkomiteen):
Det ble gitt kort informasjon om status i arbeidet.
«Risikovurdering av mykotoksiner i korn» (10/004)
Det ble gitt kort informasjon om status i arbeidet.

5

Orientering fra Mattilsynet

Dette punktet gikk ut.

6

Møter o.a. av felles interesse

Sekretariatet orienterte kort om «Training-course» om risikovurdering i EU. Ytterligere
informasjon blir sendt Faggruppen per e-post.
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Nytt fra sekretariatet

Helse- og omsorgsdepartementet har søkt ny direktør for VKM. Søknadsfristen gikk ut 1. mai.

8

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

9

Nye møtedatoer

Felles møte mellom faggruppe 4 og 5 den 10. mai 2012.
Faggruppe 5 skal ha møte 14. juni 2012.
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