Dok.nr. 10-700-8

Protokoll fra møte i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi i
VKM, 08.10.10 kl. 10.00-15.00

Deltakere

Fra Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi (Faggruppe 7):
Margaretha Haugen (leder), Wenche Frølich, Livar Frøyland, Ragnhild Halvorsen, Per Ole
Iversen (fra kl 12), Inger Therese Lillegaard, Jan Ludvig Lyche, Azam Mansoor, Helle
Margrete Meltzer og Judith Narvhus
Observatør: Siri Svinddal og Svanhild Vaskinn fra Mattilsynet samt Lars Johansson fra
Helsedirektoratet
Fra sekretariatet til VKM: Bente Mangschou (Ref.)
1

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

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

Mattilsynet har meldt fra om at forespørsel om risikovurdering av D-mannose som ny mat
frafaller.
4

Orientering fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeledet orienterte fra møte i Hovedkomiteen 30. september. Risikovurdering av
furuvednematode og Risikovurdering av bruk av gass, slag mot hodet og strøm til bedøving
av fisk ble presentert på møtet.
Miljørisikovurdering av GMO og gjennomføring av ”Transparency” i VKM er to av de
aktuelle sakene som ble behandlet på hovedkomitémøtet. I 2009 publiserte EFSA
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dokumentet: ”Scientific Opinion: Transparency in Risk Assessment – Scientific Aspects
Guidance of the Scientific Committee on Transparency in the Scientific Aspects of Risk
Assessments carried out by EFSA. Part 2: General Principles”. Sekretariatet vil utarbeide
saksdokument med forslag til hvordan VKM kan implementere dette i sitt arbeid fram til
neste hovedkomitémøte.
Alle faggruppene er bedt om å komme med innspill til emner for et fagseminar i VKM ut over
de forslag som framkom på møtet i Hovedkomiteen. Faggruppen for ernæring, dietetiske
produkter, ny mat og allergi foreslo følgende temaer:
Human biomonitorering (hvordan få biomonitorering i Norge på dagsorden, hvordan kan evt
et slikt arbeid etableres organiseres).
Systematisk litteratursøk (transparency - inklusjons og eksklusjonskriterier for litteratur i
kombinasjon med statistikk). Observatør fra Helsedirektoratet orienterte om at
Helsedirektoratet og Nasjonalt råd for ernæring ønsker konsensus om metode på fagområdet
ernæring og folkehelse.
Frist for forslag til emner ble satt til 1. desember, og Helle Margrete Meltzer lager en skriftlig
utdypning av human biomonitorering som fagseminar for VKM.
Referat fra møter i HK blir publisert på www.vkm.no.
5

Gjennomgang av relevant regelverk

Svanhild Vaskinn fra Mattilsynet hadde en kort presentasjon av regelverk som er relevant for
faggruppens område - herunder; ny mat, berikning, kosttilskudd og næringsmidler til bruk ved
spesielle ernæringsmessige behov. Sekretariatet vil legge ut presentasjonen og lenker til
regelverket på VKMs ekstranett. Siri Svinddal fra Mattilsynet redegjorde for utfordringer i
tilsynet med disse produktene.
EUs bestemmelser for ny mat er under revisjon, men det er uklart når ny forordning vil vedtas
endelig. I henhold til de nye bestemmelsene ligger det an til at ny mat skal vurderes sentralt i
EFSA, og ikke som nå i de enkelte medlemslandene. Når den nye forordningen trer i kraft er
det uklart når i prosessen det vil være aktuelt å komme med innspill ettersom den eksisterende
”høringsprosessen” faller bort. VKM ber om at Mattilsynet finner ut av når i den nye
prosessen at det vil være aktuelt å komme med innspill om for eksempel norske forhold eller
annet relevant.
6

Saker som ble behandlet på møtet

Marine oljer – del 2
Livar Frøyland som leder arbeidet i ad hoc-gruppen gikk igjennom utkast til vurdering av
negative og positive helseeffekter fra n-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikede produkter. De
øvrige medlemmene er Håvard Bentsen, Ingvild Eide Graff, Mari Myhrstad, Jan Erik Paulsen,
Kjetil Retterstøl og Stine M Ulven. Ingrid Løvold Mostad har deltatt som observatør fra
Nasjonalt råd for ernæring.
Faggruppen mener det er et godt, grundig og omfattende arbeid som er gjort i ad hoc-gruppen.
Frist for å kommentere utkastet ble satt til 22. oktober. Ad hoc-gruppen skal ha neste møte 11.
november. Når innspill fra faggruppen er implementert i vurderingen og ad hoc-gruppen har
satt sluttstrek, vil faggruppen få revidert utkast til godkjenning per e-post. Vurderingen skal
sluttbehandles på møte i Hovedkomiteen 14. desember.
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Kreatin i sportsprodukter
Wenche Frølich som leder arbeidet i ad hoc-gruppen gikk igjennom utkast til vurdering av
kreatin i sportsprodukter. De øvrige medlemmene er Elisabet Børsheim og Truls Raastad.
Faggruppen mener vurderingen gir gode og klare svar på Mattilsynets oppdrag. Frist for å
kommentere utkastet ble satt til 22. oktober. Når innspill fra faggruppen er implementert i
vurderingen og ad hoc-gruppen har satt sluttstrek, vil faggruppen få revidert utkast til
godkjenning per e-post.
Vurdering av probiotika i barnemat
Ragnhild Halvorsen som leder arbeidet redegjorde for arbeidsprosess, framdrift og
hovedproblemstillinger i ad hoc-gruppen. De øvrige medlemmene er Jørgen Lassen, Tore
Midtvedt, Judith Narvhus, Jarle Rugtveit og Siamak Yasdankhah.
Neste møte i ad hoc-gruppen skal være 22. oktober. Utkast til vurdering vil bli sendt per epost til faggruppen i etterkant av dette møte. Frist for svar til Mattilsynet er 15. november.
Etisk dilemma i Faggruppen fro ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi
Margaretha Haugen oppsummerte kort arbeidet med etisk problemstilling i den tidligere
faggruppen. Til neste møte vil Helle Margrete Meltzer som har ledet arbeidet samt
sekretariatet supplere oppsummeringen slik at arbeidet kan avsluttes.
Status for øvrige saker
Morsmelk
Helle Margrete Meltzer som leder ad hoc-gruppen som skal se på miljøgifter i morsmelk – en
nytte-risikovurdering av morsmelk med hensyn til barnets helse redegjorde for arbeidsprosess
og framdrift så langt. De øvrige medlemmene er Merete Eggesbø, Ragnhild Halvorsen, Helle
Knutsen, Rolf Lindemann, Beate Fossum Løland, Jon Øyvind Odland, Liv Elin Torheim og
Janneche Utne Skåre. Gruppen har hatt ett møte, og nest møte skal være 9. desember.
7

Saker som er avsluttet siden forrige møte

Ny vurdering av D-tagatose som ny mat er avsluttet siden forrige møte i faggruppen.
8

Møter o.a. av felles interesse

Ingen saker ble nevnt under dette punktet på dagsorden.
9

Nytt fra sekretariatet

VKMs kommunikasjonsansvarlige Astrid Bjerkås presenterte det nyetablerte ekstranettet for
medlemmene. Tanken er at medlemmene skal kunne finne det de trenger av møtedokumenter
og sakspapirer både til sakene som er til behandling i faggruppen. Det blir etablert egne rom
for ad hoc-gruppearbeid. Faggruppemedlemmene vil få tilsendt egne brukernavn og passord.
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Eventuelt

Ingen saker ble nevnt under dette punktet på dagsorden.
11

Nye møtedatoer

Neste møte i faggruppen skal være 17. januar 2011.
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