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

1.03.2012, kl. 10-16 (fellesmøte med Faggruppe 4 fra kl.12)
Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen
Janneche Utne Skaare

Deltakere:
Fra Faggruppe 5:
Janneche Utne Skåre (leder), Heidi Amlund, Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane Kruse
Fæste, Helle Katrine Knutsen, Anders Ruus
Forfall:
Augustine Arukwe, Anne Lise Brantsæter, Kari Grave (permisjon), Cathrine Thomsen
(fødselspermisjon)
Fra Mattilsynet:
Anders Tharaldsen, Are Sletta, Hans Jørgen Talberg (sak 11/504)
Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (KLIF)
Forfall
Fra sekretariatet til VKM:
Edel Holene, Tor Øystein Fotland (fra kl. 12.00)

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 6. januar 2012, ble kort referert. I henhold til
denne er faggruppens uttalelse om «Zearalenon exposure from breakfast cereals in Norwegian
children» (11/506) ferdigstilt og ble publisert på VKMs nettside 19. januar 2012. Mattilsynet
ble rutinemessig orientert om publikasjonen.

3

Saker som skal behandles på møtet

3.1 Aktivitetsplan for faggruppe 5 i 2012
Utkast for aktivitetsplanen for 2012 er sirkulert per e-post. Faggruppen diskuterte generelt sin
arbeidskapasitet og gjennomføringsgrad for innleverte og mulige bestillinger om
risikovurderinger opp mot pågående risikovurderinger. Faggruppen er involvert i mange
risikovurderinger, men mente aktivitetsplanen var realistisk.
Vedtak: Aktivitetsplanen er godkjent av faggruppen.
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3.2 Inntak av furan hos den norske befolkningen (10/404):
Bakgrunn: Mattilsynet har bedt VKM om en risikovurdering av inntaket av furan hos den
norske befolkningen. Mattilsynet har utført en begrenset kartlegging av forekomsten av furan,
som er en prosessfremkalt kontaminant, i matvarer på det norske markedet. Mattilsynet
ønsker en vurdering av hvilken betydning inntak av furan kan ha for den norske
befolkningens helse.
Oppdraget er forankret i Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og
kosmetikk (Faggruppe 4). Det er etablert en prosjektgruppe med to medlemmer fra Faggruppe
4 og to fra Faggruppe 5, som har arbeidet med saken siden høsten 2010. Et
risikovurderingsutkast ble diskutert på ett fellesmøte mellom faggruppe 4 og 5 den 3.
november 2011.
Prosjektgruppen avholdt et møte den 16. februar 2012, der innspill og kommentarer fra
fellesmøtet i november 2011 ble diskutert. I slutten av februar fikk VKM også tilgang til å
gjøre beregninger i den nye kostholdsundersøkelsen for voksne (Norkost 3).
Faggruppen hadde fått tilsendt et revidert utkast til risikovurdering fra prosjektgruppen,
inkludert et revidert kapittel om gentoksisitet, i forkant av dette møtet.
Vedtak
De to faggruppene kom med noen overordnede kommentarer til risikovurderingsutkastet og
diskuterte det reviderte gentokskapitlet i detalj. Det ble besluttet at gentokskapitlet kan
ferdigstilles i etterkant av møtet ved å tilpasse teksten til de viktigste innspillene som kom
fram under diskusjonen. Leder av prosjektgruppen orienterte videre om at det vil bli utført
benchmark dose-beregninger også med PROAST software i løpet av mars. Et revidert
risikovurderingsutkast skal diskuteres på et nytt fellesmøte mellom Faggruppe 4 og 5 den 10.
mai 2012. Prosjektgruppens neste møte avholdes 13. april.

4

Status for øvrige saker i faggruppen

Bestillinger om risikovurderinger fra Mattilsynet som er lagt ut på høring:
"Vurdering av mulig helsefare ved konsum av kjøtt fra hjortevilt felt med blyholdig
ammunisjon" (11-505)
Mattilsynet har lagt bestillingen ut på 14-dagers høring. På forrige møte (se protokoll av 6.
januar) ble det orientert om at Folkehelseinstituttet, på oppdrag fra VKM, undersøker
sammenhengen mellom konsum av hjorteviltkjøtt og blynivåer i fullblod hos de samme
konsumentene i to ulike prosjekter. Resultatene av undersøkelsene vil foreligge i løpet av
våren 2012. Den første rapporten følger fremdriftsplanen og leveres VKM 15. mars. Den
andre rapporten er ca. 3 uker forsinket og kan forventes i løpet av juni 2012. Faggruppen for
fór til terrestriske og akvatiske dyr har påtatt seg å besvare spørsmålet om risiko angående
fóring av hobbydyr med sårkjøtt. Iht. tidligere vedtak må øvrige deler av oppdraget avventes
til spørsmålet om human helsefare er avklart.
«Risikovurdering – eksponering for aluminium i den norske befolkningen pga. kostholdet
og bruk av kosmetikk» (11-504)
Mattilsynet la bestillingen ut på 14-dagers høring den 16. februar då. Det er etablert en
prosjektgruppe med medlemmer fra faggruppe 4 og 5. Prosjektgruppen skal ha oppstartsmøte
2. mars då.
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Orientering fra prosjektgruppene om arbeidet som pågår med:
• ”Nytte-risikovurdering av morsmelk” (10/003) (selvinitiert av Hovedkomiteen)
• ”Risikovurdering av mykotoksiner i korn” (10/004)
Dette er store risikovurderinger som er forankret i Hovedkomiteen og hvor enkelte personer i
Faggruppe 5 deltar. Det ble gitt kort informasjon om status i arbeidene. Begge forventes å bli
behandlet av den sittende Hovedkomiteen (reoppnevnes i 2013).
Bestillinger fra Mattilsynet som er utsatt av ulike årsaker:
• ”Inntak av uorganisk arsen hos den norske befolkning”
• ”Inntak av kadmium i den norske befolkning”
Dette er bestillinger som avventes inntil VMK har mottatt oppdaterte forekomstdata fra
Mattilsynet. European Food Safety Authority (EFSA) publiserte nylig (januar 2012) rapporten
“Cadmium dietary exposure in the European population” der norske forekomstdata ikke er
inkludert.

5

Orientering fra Mattilsynet

Mattilsynet orienterte om hvilken nytte de hadde hatt av faggruppens uttalelse om
«Zearalenon exposure from breakfast cereals in Norwegian children» (11/506) i EU. Det
hadde vært stor interesse for rapporten og Norges stemme var blitt hørt.

6

Møter o.a. av felles interesse

Dette punktet gikk ut pga. tidsmangel.

7

Nytt fra sekretariatet

Dette punktet gikk ut pga. tidsmangel.

8

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

9

Nye møtedatoer

Faggruppe 5 skal ha møter 9. mai og 14. juni.
Felles møte mellom faggruppe 4 og 5 er satt til 10. mai 2012.
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