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Deltakere: 

Fra Hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Gro-Ingunn Hemre (nestleder), Augustine Arukwe, Aksel 
Bernhoft, Margaretha Haugen, Åshild Krogdahl, Audun Nerland, Janneche Utne Skåre, Bjørn Næss, 
Inger-Lise Steffensen, Leif Sundheim, Ole Torrissen. 
 

Forfall: Jørgen Lassen, Olav Østerås, Line Sverdrup  
 

Fra Mattilsynet: Åse Fulke 
 
Fra sekretariatet til VKM: Tron Øystein Gifstad, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Elin Thingnæs 
Lid, Arne Mikalsen, Marit Graff Hagen, Ingfrid Slaatto Næss, Marie Louise Wiborg (ref.) 
 
 
1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leder av Hovedkomiteen, Jan Alexander, ønsket velkommen til møtet. Ingen medlemmer erklærte seg 
inhabile i sakene som skulle behandles på møtet. 
 
 
2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Dagsorden og møteinnkallelse ble godkjent. 
 
Oppfølgingspunker fra protokollen: Hovedkomiteen ønsket status for oppnevning av komiteen for 
neste periode (sak 12/005 fra sist møte). Sekretariatet opplyste om at de vil be Helse- og 
omsorgsdepartementet (HOD) om å forlenge sittende komité med et år. I 2012 har sekretariatet måtte 
klare seg med innleide vikarer til administrasjonsoppgaver i påvente av direktørskifte. Høsten 2012 er 
det derfor ikke administrativ kapasitet i sekretariatet til å gjennomføre en utlysning. Sekretariatet 
ønsker derfor ikke å påbegynne prosessen med ny utlysning av komité før ny administrasjonssjef er på 
plass. Det vil også være fornuftig at ny direktør bruker noe tid på å sette seg inn VKMs struktur, og 
eventuelt vurderer i samarbeid med HOD og oppdragsgivere om det er behov for å gjennomføre 
strukturelle endringer, før ny komité utnevnes.  
 
 
3 Saker som skal behandles på møtet 

Risikovurdering av mykotoksiner i korn (10/004) 

Mattilsynet har bedt VKM om en risikovurdering av mykotoksiner (soppgifter) i norsk og 
importert korn. Bakgrunnen for oppdraget er blant annet at de siste års kornhøster i Norge har 
skapt bekymring på grunn av økt forekomst av særlig mykotoksinproduserende arter i 
soppslekten Fusarium.  
 

• Utkast til risikovurdering ble sendt ut i forkant av møtet. 
• Faggruppen for plantehelse (FG9) har ferdigbehandlet plantehelsedelen, inkludert 

konklusjoner. 
• Det foreligger tekst både for dyrehelse/fôr og humanhelse. 

Protokoll 

Fra møte i Hovedkomiteen  

Dato: 27. september 2012, kl. 10-15 
Sted: Gjestehuset Lovisenberg, Oslo 
Møteleder: Jan Alexander 
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• Faggruppen for fôr (FG6) hadde møte om dyrehelse/fôr-delen mandag 17. september, 
og faggruppen mener rapporten er blitt bra. Det ble gitt en del kommentarer på språk 
etc. som vil bli innarbeidet, ellers gjenstår det noe rundt konklusjonen. 

• Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd (FG8) har fått rapporten til kommentering på 
sitt møte 25. september. Det vil bli orientert om dette på møtet i Hovedkomiteen. 

• Faggruppen for forurensninger, naturlige gifter og medisinrester (FG5) skal først 
behandle humanhelsedelen i rapporten på sitt møte 15. oktober. 
 

Hovedkomiteens medlemmer ble i forkant av møte bedt om å komme med faglige innspill til 
utkast til risikovurdering av mykotoksiner i korn på møtet. De ble spesielt bedt om å vurdere 
om konklusjonene er i samsvar med innholdet i rapporten og at konklusjonen besvarer 
spørsmålene i «terms of reference», samt innspill på kunnskapshull og hvordan usikkerheter 
er og bør beskrives.  
 
På møtet kom det klart frem at delene for dyrehelse/fôr og humanhelse ikke kunne 
ferdigbehandles på møtet, og fokuset for diskusjonene var plantehelsedelen.  
 
Vedtak: 

Hovedkomiteen vedtok plantehelsedelen i utkast til risikovurdering med de kommentarer og 
endringsforslag som kom frem på møtet. Delene som omhandler dyrehelse/fôr og humanhelse 
skal behandles på det neste møtet i Hovedkomiteen i desember. 
 
 

4 Status for øvrige saker i Hovedkomiteen 

 
 
Fagseminar og ekskursjoner i VKM   
På sist møte vedtok Hovedkomiteen at VKM burde åpne for deltakelse for medlemmer EFSAs 10-års 
jubileum på Sekretariatet orienterte kort om at flere I VKMs årsplan for 2012 er det foreslått at 
Hovedkomiteen drar på EFSAs 10-års markering i november. EFSA har nå annonsert dette 
arrangementet, som skal være en faglig konferanse 7-8. november i Parma.  
 
Sekretariatet har vært i kontakt med EFSA for å sjekke ut mulighetene for å få til et møte mellom 
Hovedkomiteen og EFSAs Scientific Committee (SC) i forlengelsen av dette arrangementet. 
Tilbakemeldingene fra EFSA er at dette blir vanskelig i forbindelse med konferansen, men at de ser 
positivt på at vi får til et slikt møte i forbindelse med et vanlig plenumsmøte i SC.  
 
Sekretariatet tror at det er mest interessante å få til et møte med SC isteden for deltakelse på den åpne 
konferansen. Samtidig mener vi det er viktig at noen av VKMs medlemmer er til stede på konferansen 
7-8. november. 
 
Forslag til løsning er: 

• At VKM kan bekoste reiseutgifter slik at et medlem fra hver faggruppe kan delta på 
konferansen 7-8. november. I tillegg vil det åpnes for at noen av koordinatorene i sekretariatet 
reiser.  

• At sekretariat jobber videre for å få til et møte mellom SC og Hovedkomiteen, helst i løpet av 
2012. Det er aktuelt å be om en orientering fra sekretariatene til EFSAs paneler.  

 
Vedtak: 

Hovedkomiteen slutter seg til forslaget om deltakelse på EFSAs konferanse 7-8. november og at 
sekretariatet arbeider videre med å få til et møte mellom Hovedkomiteen og EFSAs SC.  
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Kombinasjonseffekter (11/005) 
Sekretariatet har fått en av ekspertene som var med på VKMs arbeid om kombinasjonseffekter i 2008 
til å se nærmere på noen aktuelle rapporter som er publisert etter 2008. Resultat fra arbeidet vil bli 
presentert for Hovedkomiteens medlemmer på det neste møtet.  
 
 
Økologisk produksjon og økologisk produsert mat (11/007) 
VKM har mottatt revidert forslag til bestilling om vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og 
økologisk produsert mat. 
 
I henhold til prioriteringer avklart med Mattilsynet er ikke arbeidet med vurderingen startet opp. VKM 
vil påbegynne delen av arbeidet som omhandler dyrehelse og dyrevelferd i bestillingsutkastet høsten 
2012.  
 
Sekretariatet orienterte om at Faggruppen for dyrevelferd og dyrehelse har diskutert bestillingsutkastet 
og at de jobber med å sette sammen et forslag til prosjektgruppe for arbeidet. Hovedkomiteen vil bli 
orientert om status på sitt neste møte.  
 

5 Orientering om arbeidet i faggruppene 

Det ble ikke tid til å gjennomgå dette punktet på møtet. 
 
6 Nytt fra EFSA 

Sekretariatet gjennomgikk kort: 
• Oversikt over norske medlemmer i EFSAs vitenskapelige paneler 
• EFSAs ekspertdatabase og IEP 
• Risikovurderingskurs i EU, BTSF. 

 
7 Orientering fra Mattilsynet 

Mattilsynet oppsummerte resultater fra: «Nordic Expert Survey on Future Foodborne and 
Waterborne Outbreaks». Rapporten fra undersøkelsen vil bli publisert i SLV’s rapportserie og 
vil bli omtalt og lenket til fra Mattilsynet.no 
 
 
8 Nytt fra sekretariatet 

Bemanningssituasjonen i sekretariatet 

Ny rådgiver for administrasjon ble ansatt i juli 2012, og ny direktør startet sitt arbeid i VKM 
3. september. 
 
Status per 1. september 2012 er at sekretariatet har tre ubesatte stillinger: 

• Administrasjonssjef 
• Koordinator for Faggruppen for plantevernmidler 
• Koordinator for Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, emballasje og kosmetikk 

 
De ubesatte stillingene ble lyst ut i slutten av september med søknadsfrist 9. oktober. Det 
forventes at stillingene vil bli besatt i løpet av første kvartal 2013. Inntil sekretariatet er 
fulltallig vil aktiviteten på enkelte områder være lavere enn normalt, spesielt på fagområdene 
hvor det mangler koordinator. 



 Vitenskapskomiteen for mattrygghet 12/002-3-endelig 
 

 4 

 
Tilfredshet hos oppdragsgiver - Tilbakemelding fra saksbehandler i MT 

VKM har som mål at Mattilsynet og Direktoratet for naturforvaltning er tilfreds med 
risikovurderingene fra VKM. Målet er at oppdragsgiver skal vurdere alle risikovurderingene 
som ”gode” eller ”meget gode”. For å kartlegge dette har VKM sendt ut spørreskjemaer til 
Mattilsynet for alle risikovurderingene som er avsluttet i 2012. Så langt i år har VKM fått 
tilbakemeldinger på tolv saker. De fleste er innenfor målene, men sekretariatet vil i samarbeid 
med Mattilsynet diskutere hvordan tilbakemeldingene skal følges opp.  
 
9 Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 
 
 
10 Nye møtedatoer 

Forslag til dato for julemøte ble satt til 6. desember, men er senere endret til 12. desember. 


