
 Vitenskapskomiteen for mattrygghet Dok.nr 011-700-8 

 

 1 

 

Deltakere: 

Fra Faggruppe for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi 

Margaretha Haugen (leder), Wenche Frølich, Livar Frøyland, Ragnhild Halvorsen, Per Ole Iversen og 
Helle Margrete Meltzer. 
 
Meldt forfall:  

Jan Ludvig Lyche, Azam Mansoor og Judith Narvhus. 
  
Fra sekretariatet til VKM:  

Bente Mangschou (ref.). 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder for faggruppen, Margaretha Haugen ønsket velkommen til møte i Faggruppen for ernæring 
(human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.  

Ingen erklærte seg inhabile på møtet.  

 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

 

3 Oppfølging av saker fra forrige møte  

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden. 

 

4 Saker som skal behandles på møtet  

Risikogruppering av aminosyrer 

Medlemmene diskuterte revidert utkast til risikogruppering av aminosyrer. Det var enighet om at alle 
studier på pasientgrupper skulle ekskluderes. Generelt kan sies at det er få studier som fokuserer på 
negative helseeffekter fra aminosyrer. Aminosyrer som brukes i ulike idrettsmiljøer er noe bedre 
studert, men fortrinnsvis på prestasjonsfremmende effekter. Det ble enighet om noen tekstlige og 
strukturelle endringer. Blant annet er det viktig å synliggjøre hvilke aminosyrer som er så lite studert 
at det ikke foreligger grunnlag for å foreta en risikovurdering.  
 
Sekretariatet innarbeider kommentarene som kom fram på møtet i dokumentet, og sender tilbake til 
medlemmene for siste kommenteringsrunde. Risikogrupperingen vil deretter bli sluttstilt av 
faggruppeleder i samarbeid med sekretariatet. 

Protokoll 

Fra møte i Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi 

Dato: 21.10.11, kl. 10.00 – 14.30 
Sted: VKM, møterom 2.etg. Lovisenberggt 8. 

Møteleder: Margaretha Haugen 
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Ny bestilling om vurdering av maksimumsgrenser for vitamin A og D i kosttilskudd 

Arbeidet med oppdraget vil gjøres når det foreligger kostholdsdata fra Norkost 3. Det er uklart om det 
blir konkrete endringer i omtale av vitamin A og D i forbindelse med revisjon av de nordiske 
næringsstoffanbefalingene. Revisjonsarbeidet blir trolig forsinket, og vil uansett ikke foreligge før 
VKMs vurdering av vitamin A og D i kosttilskudd skal sluttstilles. 

 

5 Bruk av aminosyrepreparater 

Therese F Mathisen holdt et foredrag om bruk av aminosyretilskudd i ulike idrettsmiljøer. 

 

6 Status for øvrige saker i faggruppen 

Miljøgifter i morsmelk; nytte-risikovurdering av morsmelk med hensyn til barnets helse 

Prosjektgruppen arbeider med å sluttstille kapitler om positive helseeffekter fra amming basert på 
tidligere store kunnskapsoppsummeringer. Helsedirektoratet vil ta en full litteraturgjennomgang av 
positive helseutfall fra amming i forbindelse med revisjon av anbefalinger for spedbarnsernæring. 
Sekretariatet har laget utkast til prosjektbeskrivelse, milepælsplan og andre styringsdokumenter for 
oppdraget.  

 
Retningslinjer for vurdering av tilsetning av probiotiske bakterier til matvarer 

Det var ingen nye opplysninger om denne saken. 

 

7 Møter og annet av felles interesse 

Det var ingen innspill til dette punktet på dagsorden. 

 

8 Nytt fra sekretariatet 

Det var ingen innspill til dette punktet på dagsorden. 

 

9 Eventuelt 

Ingen saker ble diskutert under dette punktet på dagsorden. 

 

10 Nye møtedatoer 

Det ble foreslått nytt møte i januar forutsatt at det foreligger forberedte sakspapirer. Sekretariatet 
sender ut forespørsel om aktuelle datoer når dette er mer avklart. 

 

 


