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Protokoll fra møte i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi i 
VKM, onsdag 31.05.06 kl. 09.00-15.00 

 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi:  
Lene Frost Andersen, Livar Frøyland, Ragnhild Halvorsen, Margaretha Haugen (møteleder), 
Kåre Julshamn, Helle Margrete Meltzer  og Jan Erik Paulsen 
 
Frafall: Judith Narvhus 
 
Observatører: Lars Johansson fra Sosial- og helsedirektoratet, avd. for ernæring og Hanne 
Marit Gran fra Mattilsynet  
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Bente Mangschou (Ref.) 
 
 
1 Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 
Leder for faggruppen, Margaretha Haugen, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for 
ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.  
 
Ingen erklærte seg inhabile på dette møtet. 
 
 
2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Det var ingen kommentarer til møteinnkallelse og dagsorden.  
 
 
3  Ny leder i Faggruppe 7 
Margaretha Haugen er oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet som ny leder i 
Faggruppe 7. 
 
 
4 Saker som ble behandlet på møtet 
Vurdering av salt tilsatt fluor og jod 
Utkast til vurdering ble diskutert på møtet. Utkastet vil bli endret i samsvar med diskusjonen 
på møtet, og vurderingen vil bli sendt medlemmene per e-post for en siste 
kommenteringsrunde. 
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Vurdering av isomaltulose som ny mat 
Faggruppen var bedt om å vurdere Initial assessment report on the application made by 
Südzucker AG to place on the market the novel food ingredient isomaltulose (Palatinose®) in 
accordance with Article 6 of Regulation (EC) No 258/97 (24 September 2004) fra Federal 
Institute for Risk Assessment (BfR)  og Opinion on an application under the novel foods 
regulation for the approval of isomaltulose as a food ingredient fra Advisory Committee for 
Novel Foods and Processes under Food Standard Agency. 
 
Faggruppen støttet ovenfor nevnte vurderinger og understrekte at det er viktig at tilsetning av 
isomaltulose sidestilles med tilsetning av sukrose, og at det framkommer av merkingen at 
isomaltulose inneholder like mye energi som vanlig sukker. 
 
Utkast til svarbrev til Mattilsynet vil bli sendt Faggruppen per e-post for siste 
kommenteringsrunde. 
 
Codex Utkast til retningslinjer for risikovurdering av næringsstoffer 
Faggruppen gikk gjennom Draft Revised Discussion Paper on the Application of Risk 
Analysis to the work of the Codex Committee on Nutrition and Foods for Special Dietary 
Uses (CCNFSDU) med hovedvekt på diskusjon om hvorvidt generell terminologi for 
risikovurdering kan komme til anvendelse av risikovurdering av næringsstoffer, og hvordan 
risikovurdering av næringsstoffer og lignende bør organiseres i Codex Alimentarius. 
 
Utkast til svarbrev til Mattilsynet vil bli sendt Faggruppen per e-post for siste 
kommenteringsrunde. 
 
 
 Status for øvrige saker i faggruppen 
Eksponeringsmodellverktøy 
Margaretha Haugen orienterte om utkast til program for 2-dagers kurs for VKM i 
probabalistisk modellering til høsten og arbeidet i ad hoc-gruppen. 
 
Helhetsvurdering av sukker/søtstoffer i leskedrikker 
Lene Frost Andersen orienterte om arbeidet i ad hoc-gruppen. Inntaksberegninger foreligger 
fra Mattilsynet, og arbeidet med å vurdere inntaksberegninger for de ulike intense søtstoffene 
er godt i gang. Faggruppe 7 vil bli forelagt et utkast til utredning til neste møte, og utkast skal 
også forelegges Hovedkomiteen på neste møte 27. september. Planen er at utredningen skal 
behandles i Hovedkomiteen sent på høsten antagelig på ekstraordinært møte. 
 
 
5 Orientering om NIFES 
Det ble gitt en kort generell orientering om Nasjonalt institutt for ernærings- og 
sjømatforskning. Faggruppen fikk en omvisning i NIFES lokaler, med vekt på 
laboratorievirksomheten. 
 
 
6 Omorganisering av Ny-mat-området 
Hanne Marit Gran fra Mattilsynet orienterte om at det er besluttet i Helse- og 
omsorgsdepartementet at norske myndigheter i løpet av kort tid skal implementere EUs ny 
mat-forordning. Med stor sannsynlighet vil dette innebære en kort overgangsordning som gir 
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norske myndigheter anledning til å vurdere ny mat-produkter som er godkjent i EU, men som 
foreløpig ikke er godkjent i Norge. Dette kan komme til å innebære økt behov for 
risikovurderinger fra VKM i en periode. 
 
Det er viktig at Mattilsynet så tidlig som mulig går i dialog med VKM om hva denne 
omorganiseringen vil bety for arbeidsbelastningen i VKM. Dersom omorganiseringen i en slik 
overgangsperiode vil innebære en betydelig merbelastning for VKM, må VKM vurdere å 
innhente ytterligere ekspertise. Det vil i så fall kreve noe tid. 
 
 
7 Nytt fra møte i Hovedkomiteen 23.05.06 
Margaretha Haugen orienterte fra møtet i Hovedkomiteen 23.05.06, se egen protokoll for 
dette. 
 
Jan Erik Paulsen orienterte om arbeidet i ad hoc-gruppen som ser på  anvendelse av 
"threshold of toxicological concern" (TTC)-prinsippet for risikovurderinger i VKM. 
Dokumentet fra ad hoc-gruppen brukes som bakgrunnsinformasjon og basis for videre 
diskusjoner både i Hovedkomiteen og i faggruppene i VKM for å se om, og hvordan, TTC-
prinsippet kan være nyttig brukt i risikovurdering innenfor de ulike fagområdene som dekkes 
av VKM. Siden ad hoc-gruppen kun har bestått av eksperter fra Faggruppe 4 og 5 må hver 
enkelt faggruppe diskutere videre på hvilke av sine områder det kan være aktuelt å bruke 
TTC-prinsippet også utover de områdene som er omtalt i dokumentet. Faggruppe 7 vil gjøre 
dette på neste møte. 
 

Etter at en mulig anvendelse av TTC-prinsippet er nærmere diskutert både i Hovedkomiteen 
og i faggruppene i VKM, skal Hovedkomiteen i forbindelse med et av møtene høsten 2006 
fatte et vedtak om hvordan VKM skal forholde seg til bruken av TTC-prinsippet i sine 
risikovurderinger. 

Dokumentet fra ad hoc-gruppen vil bli oversendt til EFSA. 

 
8 Orientering om utredning av vitamin D status i Nasjonalt råd for ernæring 
Lars Johansson orienterte kort om arbeidet med utredningen og de forslag til tiltak som 
foreligger. Dersom det konkluderes med tiltak som berører Mattilsynet, vil disse bli oversendt 
Mattilsynet. Mattilsynet må da vurdere om det er behov for vurdering av effekt av tiltak fra 
VKM. 
 
 
9 Evaluering av VKM 
Det ble ikke tid til å orientere om dette på møtet. 
 
 
10 Møter o.a. av felles interesse 
Dette ble ikke diskutert på møtet. 
 
 
11 Nye møtedatoer 
Kommende møter i Faggruppen for ernæring (human) dietetiske produkter, ny mat og allergi 
er onsdag 30.08.06 kl. 10.00 – 15.00, torsdag 12.10.06 kl 10.00-15.00 og onsdag 06.12.06 kl 
10.00-15.00. 
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12 Eventuelt 
Det var ingen saker som ble diskutert under dette punktet på dagsorden. 
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