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Protokoll
Fra møte i Hovedkomiteen

Dato:
Sted:
Møteleder:

9. desember 2013, kl. 10-18
Hotel Bristol, Oslo
Jan Alexander

Deltakere:
Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Åshild Andreassen,
Augustine Arukwe, Aksel Bernhoft, Margaretha Haugen, Åshild Krogdahl, Jørgen Lassen, Bjørn
Næss, Janneche Utne Skåre, Inger-Lise Steffensen, Leif Sundheim, Ole Torrissen, Torsten Källquist
(for Line Sverdrup), Knut E. Bøe (for Olav Østerås).
Frafall: Line Sverdrup, Olav Østerås
Fra Mattilsynet: Kirstin Færden
Fra sekretariatet til VKM: Lars E. Hanssen, Bente Mangschou, Inger Therese Laugsand Lillegaard,
Gro Mathisen (10-15), Edel Holene (10-15), Danica Grahek-Ogden (10-15.45), Merethe Aasmo Finne
(12.30-15), Astrid Bjerkås (13-13.30), Marie Louise Wiborg (ref.)

1

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer
erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i sakene som skulle behandles.
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Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent.
Leder av Hovedkomiteen tok opp at han hadde fått spørsmål fra komitemedlemmer om
hvordan rollen til observatører bør utføres i VKM. Sekretariatet fikk i oppgave til neste møte
å lage en veiledning for hvordan rollen som observatør bør praktiseres i VKM. Utkast til
veiledning skal sendes Mattilsynets observatør til Hovedkomiteen for eventuelle
kommentarer.
Det var ingen kommentarer til protokollen fra møtet 19. september, og utkast til protokoll fra
møte 11. november vil bli sendt ut etter møtet.
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Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007)

VKM har mottatt en bestilling fra Mattilsynet der de ber om en vurdering av kunnskap om
økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Mattilsynet har funnet det hensiktsmessig å
dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i bestillingen i tre hovedgrupper: plantehelse,
dyrehelse og human helse. VKM har delt opp arbeidet i fem deler:
1. Plantehelse - planteproduksjon (Faggruppen for Plantehelse (Faggruppe 9))
2. Dyrehelse - dyrevelferd og fôr (Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (Faggruppe 8))
3. Human helse - næringsstoffer og fremmedstoffer (Faggruppe 7)
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4. Human helse - hygiene og smittestoffer (Faggruppen for hygiene og smittestoffer
(Faggruppe 1))
5. Human helse – plantevernmidler (Faggruppen for plantevernmidler (Faggruppe 2))
Arbeidet er startet opp i alle gruppene og etter planen skal Hovedkomiteen godkjenne og
sluttbehandle alle delene innen utgangen av mars 2014.
Behandling av saken på møtet:
Godkjenning
Del 4: Human helse - hygiene og smittestoffer.
Målet for møtet er at Hovedkomiteen sluttbehandler og godkjenner utkast til vurdering som er
sendt ut i forkant av møtet. Faggruppe 1 har godkjent denne del-rapporten.
På møtet gjennomgikk leder av Faggruppe 1 hva som er gjort med dokumentet siden møtet i
september. Referee på dokumentet la frem sine synspunkter før alle medlemmene ga sine
kommentarer.
Orientering om status
Del 1: Plantehelse – planteproduksjon. Leder av Faggruppe 9 holdt en presentasjon om status
for arbeidet med denne delen. Målet for videre arbeid er at Hovedkomiteen skal få en
godkjent rapport fra Faggruppe 9 til møtet i februar.
Del 2: Dyrehelse – dyrevelferd og fôr. Leder av prosjektgruppen holdt en presentasjon om
status for arbeidet i denne prosjektgruppen. Målet for videre arbeid er at Hovedkomiteen skal
få et utkast til rapport fra denne gruppen på sitt møte i februar, og et endelig utkast for
godkjenning på møtet i mars 2014.
Del 3: Human helse – næringsstoffer og fremmedstoffer. Leder av Faggruppe 7 orienterte om
status for arbeidet. Hovedkomiteen vil få et endelig utkast til rapport fra denne delen til møtet
i mars.
Del 5: Human helse - plantevernmidler. Nestleder i Faggruppe 2 orienterte om status for
arbeidet. Hovedkomiteen skal få et utkast til rapport fra denne delen på sitt møte i februar og
et endelig utkast til godkjenning i mars.
Publisering av del-rapporter og samlet uttalelse fra Hovedkomiteen
Mattilsynet ønsker at VKM publiserer arbeidet med økologisk mat og produksjon samlet. Av
praktiske årsaker har vi delt opp oppdraget i fem deler, der hver del er forankret i en
faggruppe. Hovedkomiteen skal sluttbehandle og endelig godkjenne alle delene.
Sekretariatet foreslo at hver av de fem delene publiseres som del-rapport som kan leses
uavhengig av hverandre. Videre ble det foreslått at det lages et felles dokument fra
Hovedkomiteen med en kort bakgrunn, oppdragstekst, samt en beskrivelse av hvordan VKM
har gjennomført oppdraget, inkludert omtale av alle prosjektgruppene og deres konklusjoner.
Utkast til disposisjon for en samlet vurdering fra Hovedkomiteen med referanse til de fem
delrapportene var sendt ut i forkant av møtet. Hovedkomiteens medlemmer diskuterte på
møtet hvordan VKM best kan publisere arbeidet med økologisk mat og produksjon.
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Vedtak:
Hovedkomiteen godkjenner utkast til kunnskapsoppsummering av hygiene- og
smittestoffdelen av økologioppdraget med de endringer som kom frem på møtet.
Hovedkomiteen tar orienteringen fra de fire andre delene til etterretning. Sekretariatet sørger
for at innspill og kommentarer fra Hovedkomiteen bringes inn i de rette prosjektgruppene.
Sekretariatet tar innspill fra Hovedkomiteens medlemmer inn i det videre arbeidet med å lage
en god løsning for hvordan delrapportene og felles del skal utformes. To medlemmer i
Hovedkomiteen fikk i oppgave å bidra til å skrive felles innledning til arbeidet. Revidert
forslag til felles bakgrunn, omtale av oppdraget og gjennomføring tas opp på det neste møtet i
Hovedkomiteen.

4

Presentasjon av en risikovurdering

Vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon
Personer som spiser hjorteviltkjøtt hver måned eller oftere, har litt mer bly i kroppen enn
andre, men trolig ikke så mye at det gir helseskade hos den enkelte. For befolkningen som
helhet er det imidlertid viktig med fortsatt innsats for å redusere blyeksponeringen.
Det kommer frem i en risikovurdering av konsum av kjøtt fra hjortevilt skutt med blyholdig
ammunisjon, som VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester
(Faggruppe 5) har gjort på oppdrag for Mattilsynet. Hjortevilt er elg, hjort, rådyr, dåhjort og
villrein.
Hos voksne kan bly gi høyere blodtrykk og øke sannsynligheten for utvikling av kronisk
nyresykdom. Barn er mer følsomme for bly enn voksne, og bly kan skade utviklingen av
hjernen. Det kan måles som nedsatt IQ.
Janneche Utne Skåre, leder av Faggruppe 5 presenterte risikovurderingen for Hovedkomiteen.
Hovedkomiteen takket for en flott presentasjon og et godt vitenskapelig arbeid.
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Salterstatteren kaliumklorid (12/008)

Oppdrag om risiko-nytte av kaliumklorid som erstatter for natriumklorid ble første gang
diskutert på møte i Hovedkomiteen 12. desember 2012. Det var enighet om at oppdraget
knyttet til mikrobiologiske spørsmål var uavhengig av de andre sidene ved nytterisikovurderingen, og at det må sees nærmere på om nyttevurdering/risikovurdering skal
gjennomføres samlet, eller hver for seg. Siden desember 2012 har det vært en lengre prosess
mellom sekretariatet og Mattilsynet om ordlyden i bestillingen.
Arbeidet med denne vurderingen er fordelt på tre faggrupper i VKM:



Faggruppen for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) har ansvar for det
mikrobiologiske spørsmålet
Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (Faggruppe 4)
har ansvar for å vurdere risiko ved økt inntak av kalium fra mat. De er spesielt bedt
om å se på sårbare grupper.
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Faggruppen for ernæring, dietetiske produkter, ny mat og allergi har ansvar for
nyttevurdering av økt kaliuminntak (Faggruppe 7)

Mattilsynet ønsker at VKM publiserer en felles nytte-risikovurdering som omhandler hele
oppdraget. Sekretariatet vil sy sammen delene til en helhetlig vurdering, der del 1 blir
rapporten fra Faggruppe 1 og del 2 blir samlet rapport fra Faggruppe 4 og Faggruppe 7. Det
lages en felles bakgrunn og innledning for oppdraget, og konklusjonene for alle delene
samles. Hovedkomiteen må ta stilling til om det skal lages noe samlet/felles konklusjon til
slutt.
Faggruppe 1 er ferdig med sitt arbeid.
På møtet orienterte leder av Faggruppe 4 om status for arbeidet med vekt på ulike
problemstillinger knyttet til å besvare oppdraget. Leder av Faggruppe 7 orienterte kort om
status for arbeidet i sin prosjektgruppe.
Opprinnelig plan var at hele arbeidet skulle ferdigstilles i løpet av januar 2014. Mattilsynet
har bedt Faggruppe 4 om å prioritere et nytt oppdrag på søtstoffer i november og desember,
og Faggruppe 4 kan derfor ikke ferdigstille sin del av kaliumvurderingen før i februar 2014.
Hovedkomiteen vil få endelig utkast til risiko- nyttevurdering på sitt møte i februar eller mars.
Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning. Utkast til nytte- risikovurdering som svarer
på hele oppdraget fra Mattilsynet om salterstatteren kaliumklorid skal fremlegges for endelig
godkjenning av Hovedkomiteen på møtet i februar eller mars 2014.
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Forfatterskap og kreditering i VKMs risikovurderinger (13/011)

På møtet i juni kom det opp en diskusjon om det er mulig å ta dissens på arbeid i VKMs
prosjektgrupper (se sak 13/006). I diskusjonen som fulgte kom spørsmålet opp om
forfatterskap på VKMs risikovurderinger. I tillegg har vi fått innspill fra medlemmer om at
det mangler kriterier på hvordan forfatterskap skal være på eventuelt postere, abstract, artikler
etc.
Forfatterskap og synliggjøring av hvem som utfører arbeidet med VKMs risikovurderinger
omfatter mange momenter, og det er fordeler og ulemper med forskjellige alternativer. Det er
også ulike arbeidsmetoder i de forskjellige faggruppene og en løsning som synes fornuftig for
noen vil ikke være det for andre.
Sekretariatet har i løpet av høsten:
 Undersøkt om Vancouver-reglene kan benyttes for forfatterskap på VKMs arbeid
 Tatt kontakt med Cristin for å se på muligheter for at VKM kan laste opp sine
publikasjoner
 Avholdt et møte med Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og
utdanning (NIFU)
 Påbegynt arbeidet med å lage et utkast til oppsett for hvordan uttalelsene bør se ut
 Satt ut et oppdrag om å lage ny mal for VKMs risikovurderinger, og et oppdrag om å
lage ny og helhetlig profil på VKMs produkter
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På møtet diskuterte Hovedkomiteens medlemmer problemstillingen, og kom med innspill på
viktige momenter som bør omtales i kriterier for forfatterskap og faglig ansvar for VKMs
uttalelser.
Vedtak:
Sekretariatet tar inn innspill fra medlemmene i Hovedkomiteen i det videre arbeidet med å
lage retningslinjer for hvordan arbeid i VKM skal krediteres og synliggjøres, inkludert oppsett
på VKMs uttalelser, hvordan arbeidet til eksperter og sekretariatsansatte skal synliggjøres, og
hvordan VKMs uttalelser bør siteres.
Kriteriene skal også omtale forfatterskap på publikasjoner basert på VKMs uttalelser (postere,
abstract, artikler etc).
Sekretariat vil også jobbe videre med å få VKMs uttalelser publisert i egnet rapportform.
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Dissens i arbeidsgrupper i VKM (13/006)

VKM har fått innspill fra en ekspert i en prosjektgruppe som er uenig med resten av gruppen
på deler av innholdet i et utkast til rapport, og ønsker å ta dissens om dette. Dersom en
faggruppe og/eller Hovedkomiteen godkjenner kapitlene uten dissens vil det ikke være
dissens i VKMs konklusjoner (se prinsippvedtak fra Hovedkomiteen om dissens
http://www.vkm.no/dav/0c31a7839f.pdf).
Saken ble diskutert på møtet 10. juni 2013 og sekretariatet fikk i oppgave å komme frem til
tekstforslag på hvordan VKMs arbeid gjennomføres, hvem som har det faglige ansvaret for
VKMs risikovurderinger, og hvordan faglig uenighet skal synligjøres i VKMs
risikovurderinger. Videre skal sekretariatet se på informasjonen som gis til eksterne eksperter
om VKMs arbeidsmetoder i oppstartsfasen av et prosjekt.
Nye retningslinjer for forfatterskap og kreditering av VKMs arbeid er ikke ferdigstilt (se sak
13/011), men siden det er en av VKMs faggrupper eller Hovedkomiteen som er faglig
ansvarlig for sluttføring og endelig godkjenning av VKMs uttalelser, vil ikke enkelte
eksperter kunne ta dissens på utkast til en uttalelse. Klarer ikke prosjektgruppen å bli enige,
må ulike syn fremlegges for ansvarlig faggruppe eller Hovedkomiteen som må ta stilling til
eventuelle vitenskapelig begrunnede uenigheter.
Vedtak:
Det er ikke mulig for medlemmer (eksterne og VKM-medlemmer) i en prosjektgruppe å ta
dissens på faglige uenigheter i arbeidet. Klarer ikke prosjektgruppen å bli enige, må ulike syn
fremlegges for ansvarlig faggruppe eller Hovedkomiteen. Det er faggruppen eller
Hovedkomiteen som har ansvar for å sluttføre arbeidet. Skulle det fortsatt foreligge faglig
uenighet i vurderingen, skal VKMs retningslinjer for dissens i VKMs arbeid benyttes.
Medlemmer av en prosjektgruppe kan velge om de vil stå som forfattere1 eller ikke av VKMs
vurderinger. Ønsker medlemmer av en prosjektgruppe å trekke seg fra arbeidet, vil dato for
dette stå etter navnet under omtalen av hvem som har vært med i prosjektgruppen.
1

Foreløpig er det ikke avgjort om det skal være forfattere som i dag ved sitering av VKM-rapporter, eller om det
er VKM som skal krediteres. Uansett vil det være faggruppen eller Hovedkomiteen som er faglig ansvarlig for
arbeidet.
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Det er viktig at eksterne medlemmer får beskjed om VKMs saksgang før de sier ja til å delta i
et arbeid.
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Bruk av referee som arbeidsmetode for saker i Hovedkomiteen (13/012)

Alle medlemmene av Hovedkomiteen har et ansvar for at risikovurderingene Hovedkomiteen
sluttbehandler har god nok vitenskapelig kvalitet. Det er hele Hovedkomiteen som er faglig
ansvarlig for risikovurderingene. Som et prøveprosjekt, for å bedre diskusjonen ved
gjennomgang av risikovurderinger i Hovedkomiteen, ble det prøvd ut en referee-ordning ved
gjennomgang av økologivurderingen (smittestoffer) og nytte-risikovurderingen av morsmelk
på møtet i Hovedkomiteen 19. september 2013. Noen medlemmer i Hovedkomiteen ble i
forkant av møtet forespurt om å være referee. Det ble meldt tilbake fra flere medlemmer av
Hovedkomiteen og sekretariatsansatte etter møtet, at denne arbeidsmetoden bidro til å bedre
diskusjonene i møtet og dermed også kvaliteten på risikovurderingene, men det kom også
tilbakemeldinger hvor det ble uttrykt bekymring for at denne ordningen kan føre til
ansvarsfraskrivelse fra de medlemmene som ikke er referee. Det er ikke slik at kun de som er
referee skal forberede seg på sakene. Det er viktig at alle andre medlemmer i Hovedkomiteen
forbereder seg og kommer med sine innspill og merknader til rapportutkastene som
fremlegges på møtene.
Sekretariatet ønsker å etablere en praksis der enkelte medlemmer blir forespurt om de kan
være referee på større arbeid som legges frem på møter i Hovedkomiteen. De som blir
forespurt om å være refereene vil bli bedt om å presentere sine synspunkter og innspill på
møtet. De vil spesielt bli bedt om å vurdere følgende punkter:






Svarer VKM på oppdraget?
Er det samsvar mellom fakta som fremstilles i rapporten og konklusjonen?
Er risikovurderingen gjennomført i henhold til gjeldene retningslinjer for det
aktuelle fagområdet?
Har risikovurderingen god nok kvalitet?
Er det uklarheter som må utbedres i rapportutkastet?

Alle kan bli spurt om å være referee. Det vil bli lagt vekt på fagbakgrunn og kapasitet. Det er
naturlig at medlemmer av Hovedkomiteen som ikke sitter i eller leder en faggruppe blir spurt
noe oftere enn andre.
Vedtak:
Hovedkomiteen støtter sekretariatets forslag om å bruke enkelte medlemmer av
Hovedkomiteen som referee på større saker som skal sluttbehandles i Hovedkomiteen. Bruk
av referee fratar ikke andre medlemmer av Hovedkomiteen det ansvaret hvert enkelt medlem
har for å kvalitetssikre det vitenskapelige innholdet i risikovurderingene som Hovedkomiteen
godkjenner.
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Forskning og kunnskapshull (13/010)

VKM har siden 2011 publisert tre rapporter om forskningsbehov og kunnskapshull påpekt av
VKM.
http://www.vkm.no/eway/default.aspx?pid=277&trg=Content_6500&Main_6177=6500:0:31,
2296&Content_6500=6187:2022658::0:6712:1:::0:0
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VKM har som mål å publisere en årlig rapport om kunnskapshull komiteen avdekker i sitt
arbeid. Sittende komité går av 31. mars 2014. På møtet diskuterte medlemmene muligheten
for at komiteen sammenfatter en samlet rapport fra perioden 2010-2014 der VKM synliggjør
viktige kunnskapshull.
Forskningsbehov
For å komme med i Forskningsrådets utlysninger har VKM spilt inn forskningsbehov, noe
som har resultert i egne utlysninger innenfor forvaltningsrettet forskning. Dette dekker
imidlertid ikke alle kunnskapshull VKM påpeker.
Kartleggings- og overvåkningsdata
VKM har i mange sammenhenger spilt inn behov for flere og bedre kartleggings- og
overvåkningsdata, samt at tilgjengelighet av analysedataene bedres. Situasjonen har ikke blitt
merkbart bedre siden VKM ble opprettet, og vi mener det kan være riktig å synliggjøre dette i
rapporten. Her bør også VKMs behov for kostholdsundersøkelser og biomonitorering
omtales.
Til å lage en slik rapport trengs det innspill fra faggruppene i VKM.
Vedtak:
Hovedkomiteen satte ned en arbeidsgruppe til å utarbeide forslag til rapport som
oppsummerer viktige kunnskapshull fra perioden 2010-2014. Hver faggruppe vil bli bedt om
å påpeke viktige kunnskapshull.

10 Aktivitetsplan for 2014 (13/009)
I forkant av møtet var første utkast til VKMs aktivitetsplan for 2014 sendt ut. VKMs
aktivitetsplan skal godkjennes av Hovedkomiteen første kvartal 2014.
Hovedkomiteens medlemmer diskuterte utkastet og kom med innspill på aktiviteter som kan
være aktuelle for Hovedkomiteen.
Alle faggruppene skal få utkast til aktivitetsplan til behandling for å spille inn faggruppenes
planlagte aktiviteter for 2014. Her vil Mattilsynets liste over forslag til bestillinger være
nyttig. Det ble også påpekt viktigheten av at VKM selvinitiere saker. Dette blir et tema når
aktivitetspalene tas opp igjen etter nyttår.
Vedtak:
Sekretariatet innarbeider innspill fra Hovedkomiteen i revidert utkast til aktivitetsplan for
2014. Revidert utkast sendes til de ulike faggruppene for innarbeiding av faggruppenes
aktiviteter. Nytt utkast til aktivitetsplan sendes ut med møtepapirer til det neste møtet i
Hovedkomiteen.

11 Nytte- risikovurdering av morsmelk (10/003)
Før møtet var endelig versjon av Hovedkomiteens uttalelse: «Benefit and risk assessment of
breastmilk for infant health in Norway» sendt ut med møtepapirene. Prosjektleder i
sekretariatet orienterte om endringer som er gjort med dokumentet siden møtet i november,
der Hovedkomiteen godkjente vurderingen med de endringer som kom frem på møtet.
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Prosjektgruppen og sekretariatet takker for alle verdifulle bidrag som har bidratt til å bedre
kvaliteten på vurderingen.
Publiseringsdato var satt til torsdag 12. desember kl 9.00-10.00 i auditoriet på Folkehelseinstituttet.
Helsedirektoratet vil være aktivt med i presentasjonsopplegget.

Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning.

12 Nytte- og risikovurdering av fisk og fiskeprodukter (13/008)
VKM har siden sist møte i Hovedkomiteen vært i dialog med Mattilsynet om en bestilling
hvor Mattilsynet har bedt VKM om å oppdatere nytte- risikovurderingen "Et helhetssyn på
fisk og sjømat i norsk kosthold" fra 2006. Mattilsynet ber VKM vurdere om ny kunnskap om
innholdet av enkelte nærings- og fremmedstoffer i fiskefôr, fisk og sjømat, samt hvor mye
fisk vi spiser, endrer konklusjonene i rapporten fra 2006.
Leder av Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester (Faggruppe 5)
orienterte om status for arbeidet i dette prosjektet.
Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning.

13 Status for saker i VKM
Leder av Faggruppe 1 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har avsluttet og publisert uttalelse om smitterisiko knyttet til ubehandlet
husdyrgjødsel fra gjødselkjellere med avrenning fra sanitæranlegg. Faggruppen er også ferdig
med sitt arbeid på økologi og kaliumklorid, men avventer publisering til andre faggrupper er
ferdig med sine delrapporter.
Faggruppen har fått to nye probiotikasaker til behandling, samt et oppdrag på en
risikovurdering av vann til vanning av jord der det dyrkes grønnsaker, frukt og bær.
Oppdraget berører også Faggruppe 2 og Faggruppe 5.
Nestleder av Faggruppe 2 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har publisert tre risikovurderinger av plantevernmidler samt en klagesak på
oppdrag fra Mattilsynet. På det neste møtet i desember vil faggruppen behandle to nye
risikovurderinger, samt en klagesak. Faggruppen har også fått tre nye bestillinger på biologisk
materiale til bruk som plantevernmidler. Eksperter i faggruppen er godt i gang med arbeidet
på økologi.
Leder av Faggruppe 3 orienterte om arbeidet:
Sluttføringssaker av EU-godkjente GMOer, utarbeidet på oppdrag av Miljødirektoratet og
Mattilsynet:
 Totalt 22 risikovurderinger er publisert i løpet av 2013.
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 I tillegg vil 8 helse- og miljørisikovurderinger bli sendt på sperrefrist i uke 51, med
planlagt publisering i begynnelsen av januar.
 Av totalt 30 risikovurderinger er 13 rene miljørisikovurderinger utarbeidet på oppdrag
av Miljødirektoratet.
 En av sakene gjelder en maissort som er godkjent til dyrking (MON810), den eneste
genmodifiserte sorten som dyrkes i EU.
 Øvrige saker omfatter GMOer som er godkjente til import som mat og fôr i EU/EØSområdet (2 eventer av oljeraps, resterende mais)
Høringssaker EFSA GMO Extranet
 1 foreløpig miljørisikovurdering av en glyfosattolerant oljeraps er publisert og innspill
sendt EFSA
 I tillegg er 5 andre søknader vurdert med hensyn på mulig helserisiko. Faggruppen har
sendt innspill til EFSA i forbindelse med den offentlige høringen, men det er ikke
utarbeidet foreløpige helserisikovurderinger av disse GMOene
Leder av Faggruppe 4 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har nylig publisert del to av risikovurderingen av vitamin A: «Vurdering av
lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk». Faggruppen har tidligere i år
publisert en risikovurdering av aluminium sammen med Faggruppe 5 og behandlet en
klagesak på den første risikovurderingen av vitamin A som ble publisert i august 2012. I
tillegg har faggruppen vært involvert i morsmelksarbeidet som nå avsluttes.
Faggruppen jobber for tien med en hastebestilling på intense søtstoffer og benzosyre som skal
publiseres 20. desember. Faggruppen jobber parallelt med risikovurderingen av kaliumklorid.
Leder av Faggruppe 5 orienterte om arbeidet:
Faggruppen avsluttet før sommeren arbeidet med vurderingen av risiko knyttet til konsum av
hjortevilt felt med blyholdig ammunisjon, risikovurderingen av aluminium sammen med
Faggruppe 4. Faggruppe 5 hadde ansvaret for humanhelsedelen av den omfattende
risikovurderingen av mykotoksiner i korn som Hovedkomiteen godkjente og publiserte rett
etter påske. Videre har faggruppen godkjent kapitlene som omhandler kontaminanter i
morsmelskrapporten og to medlemmer har sittet i prosjektgruppen som har arbeidet frem
denne vurderingen.
Leder av faggruppen er faglig leder for oppdatering av risiko-nyttevurdering av fisk og flere
medlemmer deltar i dette prosjektet. Arbeidet med risikovurdering av inntak av kadmium i
den norske befolkningen er også godt i gang. Arbeidet med uorganisk arsen vil starte opp når
de to foregående arbeidene er avsluttet.
Leder av Faggruppe 6 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har hatt ansvar for dyrehelsedelen i risikovurderingen av mykotoksiner i korn
som Hovedkomiteen godkjente og publiserte rett etter påske.
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Faggruppen jobber for tiden med risikovurdering av kobber og sink fra fôr til jord og mat.
Videre er faggruppen involvert i økologisaken og oppdatering av oppdatering av risikonyttevurdering av fisk.
Leder av Faggruppe 7 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har avsluttet en risikovurdering av aminosyrer, revurdert en modell for berikning
av mat og drikke og gjennomført en vurdering av maksimumsgrense for vitamin A og D i
kosttilskudd. Faggruppen har vært sterkt involvert i arbeidet med morsmelk.
Arbeidsgruppen for dietetiske produkter har behandlet om lag 20 produkter.
Faggruppen jobber med salterstattere, oppdatering av risiko-nyttevurdering av fisk og
økologisaken.
Nestleder av Faggruppe 8 orienterte om arbeidet:
Faggruppen avsluttet før sommeren arbeidet med vurdering av risiko for svekket dyrevelferd
ved merking av viltlevende dyr.
Faggruppen arbeider med vurdering av dyrehelse og dyrevelferd i kunnskapsoppsummeringen
av økologi og har satt ned to prosjektgrupper som skal arbeide med smitterisiko for
dyrevelferd ved fiskeoppdrett i ferskvann og risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom
hos fisk.
Leder av Faggruppe 9 orienterte om arbeidet:
Faggruppen har i år avsluttet arbeidet med plantehelse i risikovurderingen av mykotoksiner i
korn, avsluttet selvinitiert risikokarakterisering av løvtreflis-import fra Nord-Amerika i tillegg
til å vurdere konsekvenser av en innenlandsforvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs
minstekrav.
Faggruppen arbeider for tiden med økologivurderingen og har startet opp arbeidet med
vurdering av planteskadegjøreren Agrilus planipennis.
Mer om avsluttede og pågående saker i VKM kan leses på: www.vkm.no

14 Orientering fra Mattilsynet
Mattilsynet presenterte listen over mulige nye bestillinger VKM kan forvente seg fra
Mattilsynet i 2014. Aktuelle bestillinger vil bli innarbeidet i VKMs aktivitetsplan for 2014.

15 Kommunikasjonssaker
Sekretariatet orienterte om:
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VKMs 10-årsjubileum (sak12/009)


Miniseminar og jubileumsmiddag
20. mars på Voksenåsen konferansesenter i Oslo. Temaet er risiko. Hovedkomiteen,
politisk ledelse i mat- og miljøforvaltningen og lederne får våre samarbeidspartnere
inviteres.



Dagskonferanse
17. juni på Blindern. En fellesdel som etterfølges av tre parallelle løp; to fagløp og et
populærvitenskapelig løp. Status for programarbeidet presenteres på møtet.
Oppstartsseminar for ny komité avholdes dagen før konferansen, dvs. 16. juni.



Møte i EFSA Advisory Forum i Oslo 18. og 19. juni
EFSA og lederne for organene som har ansvar for risikovurderinger i EØS deltar.



Deltagelse på Forskningstorget i regi av de nasjonale forskningsdagene
Deltagelse planlegges på forskningstorgene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø,
enten alene eller i samarbeid med Mattilsynet. Mattilsynet avklarer for tiden internt
om de ønsker å delta.



Arrangement sammen med Mattilsynet høsten 2014
Mattilsynet og VKM planlegger et felles arrangement høsten 2014. Tema, tidspunkt
og sted er ikke fastsatt.



Jubileumspublikasjon
Trykket publikasjon med tilhørende nettsideinnhold.

Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen om VKMs 10-årsjubileum til etterretning.
VKMs kommunikasjonsstrategi 2014-2018 (sak 13/013)
VKMs nåværende kommunikasjonsstrategi varer ut 2013. Etter planen skulle utkast til ny
kommunikasjonsstrategi blitt fremlagt for Hovedkomiteen på deres møte 9. desember.
Sekretariatet er imidlertid blitt noe forsinket. Derfor fremlegges kun forslag til
kommunikasjonsmål.
VKMs kommunikasjonsarbeid skal bygge på den statlige kommunikasjonspolitikken. Denne
stiller blant annet krav til åpenhet og dialog og at man når frem til alle berørte. Den statlige
kommunikasjonspolitikken stadfester at kommunikasjonsansvaret følger saksansvaret.
Hovedkomiteens medlemmer diskuterte forslag til kommunikasjonsmål for VKM på møtet.
Vedtak:
Sekretariatet tar innspill fra Hovedkomiteen inn i det videre arbeidet med å lage forslag til
kommunikasjonsstrategi for VKM. Saken tas opp på neste møte.
VKMs blogg
VKMs kommunikasjonsrådgiver orienterte om status for VKMs blogg
www.tryggmatbloggen.com
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VKM lanserte sin blogg www.tryggmatbloggen.com i oktober. Bloggen er et av tiltakene i
VKMs strategi for sosiale medier, som Hovedkomiteen vedtok i 2011.
Mattilsynet har etter lanseringen stilt spørsmål ved bloggen. Det har vært møte mellom
Mattilsynet og VKM om hvordan VKMs vurderinger kan få plass på Matportalen og hvordan
Matportalen kan dekke VKMs behov for toveiskommunikasjon. Mattilsynet vil se på hvordan
dette kan gjøres. Mattilsynet vil prøve ut bruk av sosiale medier for Matportalen innen
utgangen av juni 2014. VKM forlenger derfor prøveperioden for bloggen frem til det.
Vedtak:
Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning.

16 Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet har påbegynt arbeidet med å få på plass VKM for den neste 4-års periode: 1.
april 2014 – 31. mars 2018.
Utlysningen ble foretatt i oktober og november og søknadsfristen er satt til 10. januar 2014.

17 Nye møtedatoer for 2014



Mandag 10. februar 2014
Mandag 10. mars 2014

18 Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

12

