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Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM
Mandag 18. juni 2007 kl 1200-1530
Fra Hovedkomiteen:
Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Espen Rimstad, Erik Dybing, Knut Berdal, Jan
Alexander, Janneche Utne Skåre, Aksel Bernhoft (stedfortreder for Marit Aursand),
Margaretha Haugen, Tore Håstein (stedfortreder for Wenche Farstad), Leif Sundheim, Øyvind
Lie, Helge Klungland, Helle Margrethe Meltzer, Ørjan Olsvik
Forfall
Wenche Farstad, Marit Aursand
Fra sekretariatet til VKM:
Kirstin Færden, Tron Gifstad og Beate Furuto Folgerø (ref.)
Andre
Mona Torp (Mattilsynet)

Sak 8/07 Konstituering av møtet (habilitet, protokoll,
oppfølgingssaker)
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile til
noen av sakene på dagsordenen.
Medlemmene presenterte seg ved en runde rundt bordet.
Åshild Krogdahl ønsket medlemmene velkommen til en ny periode og gikk raskt i gjennom
VKMs vedtekter og andre dokumenter som regulerer VKMs virksomhet. Hun oppsummerte
også kort virksomheten i Hovedkomiteen i forrige periode.
Oppfølging av saker fra forrige møte:
Erfaringsoppsummering VKM 2004-2007 Åshild Krogdahl oppsummerte raskt diskusjonen
fra forrige møte som er referert i protokollen.
Vedtak:
Dagsorden godkjennes.

Sak 9/07 Velkomsthilsen og praktiske opplysninger
Direktør for sekretariatet, Kirstin Færden, ønsket velkommen og orienterte om forskjellige
praktiske forhold ved arbeid for VKM.
Vedtak:
Orienteringen tas til orientering

Sak 10/07 Mål og strategier for VKM 2007-2010
Åshild Krogdahl presenterte saken og ba Hovedkomiteen komme med innspill til utvikling av
VKMs plandokumenter 2007-2010.
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Følgende innspill fremkom under diskusjonen:
•

Det ble påpekt at de eksisterende målene ikke er så lette å evaluere og kvantifisere,
men at målene nok fortsatt bør ha denne formen da VKMs arbeid er av en slik art at
det er vanskelig å ha mål som binder opp virksomheten

•

Det var enighet om at det er riktig å ha en kort form på dokumentene

•

Sekretariatet oppfordres til å hente inspirasjon og ideer fra EFSAs planer, uten å lage
noe av samme volum

•

Det ble foreslått at forholdet mellom VKM og EFSA, og i hvilken grad VKMs
vurderinger blir brukt av EFSA, kan inkluderes som et delmål

•

Det var forståelse for at sekretariatet kan ha et behov for å ha sine egne
måldokumenter

•

EFSA har et hovedmål om risikovurderingsmetodikk. Hovedkomiteen kan vurdere om
det er viktig også for VKM å synliggjøre dette

•

Det ble foreslått å ha kunnskaps- og forskningsbehov for VKM som eget hovedmål.
Under dette punktet kom komiteen ikke til enighet

Vedtak:
Sekretariatet arbeider videre med saken i henhold til innspill fra Hovedkomiteen og legger
frem et utkast for behandling på neste møte

Sak 22/06 Samvirkende toksiske effekter av stoffer i
blanding
Leder av ad hoc-gruppen, Jan Alexander, presenterte et forslag til disposisjon av rapporten.
Arbeidet er estimert avsluttet før jul i år.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 11/07 Mattrygghet ved samhandel og import
Hovedkomiteens koordinator presenterte arbeidet som sekretariatet har utført i samarbeid med
Mattilsynet med en bestilling på dette området. Dette er et meget omfattende tema og arbeidet
har hittil i stor grad handlet om å avgrense problemstillingen.
Det ble kommentert at uttalelsen er foreslått avgrenset mot fôr; noe som synes ulogisk da det
har vært store problemer knyttet til smitte og forurensninger i importert fôr/fõringredienser.
Hovedkomiteen vurderte at det var for tidlig å si noe om deltagelse i ad hoc-gruppen, da
bestillingen fremdeles er på utkaststadiet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning
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Sak 12/07 Orientering om arbeidet i faggruppene
Faggruppe 1:
Siden forrige møte er en risikovurdering levert (Bruk av Lactobacillus GG i produkter
beregnet til sped- og småbarn) og en er under ferdigsstillelse (Import og spredning av
tarmpatogene bakterier med krydder og urter). En ny sak er i bestilling på temaet ”Er det noen
kontraindikasjoner for bruk av probiotika/LGG til sykehuspasienter?”
Faggruppe 2:
Faggruppen er godt i gang med arbeidet, gruppen har fått to nye medlemmer og er fornøyde
med å nå være en rendyrket faggruppe for plantevernmidler.
Faggruppe 3:
Faggruppen har fått nye oppgaver knyttet til miljøriskovurderinger av GMO. Gruppen er
utvidet med to personer med miljøkompetanse og har knyttet til seg en fast arbeidsgruppe som
skal forberede saker på miljøvurderinger.
Faggruppe 4:
Faggruppen har fått to nye medlemmer. To uttalelser er nettopp levert: ”Risikovurdering
relatert til UV-stråling og bruk av solbeskyttelsesmidler” og ”Risikovurdering av utlekking av
nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter”. Faggruppen har også
lagt ned betydelig tid på sukker/søtstoff-vurderingen. To nye vurderinger er under arbeid:
”Migrasjon av N-ethyl-toluenesulfonamide (NETSA) fra ostefilm til næringsmiddelsimulant –
oppdatert risikovurdering” og ”Vurdering av om sensibilisering innebærer en helseskade”.
Faggruppe 5:
Faggruppen har fått 5 nye medlemmer. Faggruppens fokus har hele tiden vært på
forurensinger da det har kommet svært få bestillinger på områdene biotoksiner og
medisinrester.
To nye vurderinger er nettopp avsluttet; ”Risikovurdering av organiske tinnforbindelser i
sjømat” og ”Vurdering av helserisiko ved konsum av grillet mat”(i samarbeid med faggruppe
4). Faggruppen har sitt første møte 21 juni. På dagsordenen står: Nye TEF-verdier, Ikkedioksinliknende PCB, Samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding, Kadmium i
solsikkekjerner og Grunnlag for å vurdere sjømat fra forurensede havner og fjorder.
Risikovurdering av PAH i skjell er tatt opp igjen da Mattilsynet har bedt om en tydeligere
konklusjon. Saken om Avløpsslam brukt som gjødsel går sin gang, dette er et stort arbeid.
Faggruppe 6
Faggruppen har nå 5 nye medlemmer. For tiden er det én sak til behandling i gruppen,
”Risikovurdering av Xyrex som prosesshjelpemiddel brukt på råstoff til fiskemel”, men
medlemmer av faggruppen deltar også i 3 ad hoc-grupper.
Faggruppe 7
Faggruppen har fått et nytt medlem. På grunn av få saker utsettes første møte i faggruppen til
over sommeren. Sakene under behandling er : ”Vurdering av diacylglyserololje (DAG) som
ny mat/ingrediens” og ”Vurdering av D-tagatose som ny mat/ingrediens”.
Seminar som skal arrangeres om etiske og faglige dilemma ved risikovurderinger i faggruppe
7 vil kreve mye planlegging og utsettes derfor til 2008.
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Faggruppe 8
Faggruppen har fått 4 nye medlemmer. For tiden har faggruppen én uttalelse under arbeid:
”Fôring av torsk med villfanget fisk”. Dessuten har gruppen fått en forespørsel fra EFSA om
vurdering av norske data vedrørende metoder for avlivning av sel ved fangst. Mattilsynet har
oversendt et utkast til bestilling på en risikovurdering på sirkusdyr.
Faggruppe 9
Dette er en ny faggruppe for plantehelse som ble skilt ut fra Faggruppe 2 ved
nyoppnevningen. Faggruppen består av tre tidligere og fem nye medlemmer, og hadde sitt
første møte 15. juni. For tiden har faggruppen to bestillinger fra Mattilsynet, ”Risikovurdering
av barkebillen Ips amitinus” og ”Risikovurdering av floghavre som (indirekte) planteskadegjører”. Dessuten har faggruppen fått en foreløpig bestilling på Agurkgrønnmosaikkvirus.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Sak 13/07 Orientering fra VKMs deltagere i EFSAs paneler
og nettverk
Jan Alexander, panel of contaminants: Panelet arbeider med en rekke stoffer i fôr, bruk av
hormoner i storfedrift, og melamin som er et stoff som inngår i plastproduksjon og som i Kina
ulovlig har vært tilsatt til fôr eksportert til bl.a USA. Arbeidsgruppen for algetoksiner
vurderer testmetoder.
Bjørn Næss, nettverk for BSE, skal snart på møte, skal ha med seg en oversikt over det
arbeid som er gjort på området i Norge. Vil fokusere på Nor98.
Espen Rimstad, arbeidsgruppe for Blue tongue: sykdommen introdusert i fjor i EU fra
Afrika, finnes ikke vaksine, smitter med knottarter, smitte har bredt seg i Tyskland, Nederland
etc. Kunne ha kommet til Norge, vi har de samme knottartene.
Vedtak:
Orienteringene tas til etterretning.

Sak 14/07 Kriterier for valg av nestleder i faggruppene
Sekretariatets direktør Kirstin Færden la frem sekretariatets forslag.
Vedtak:
Sekretariatets innstilling tas til følge.

Sak 15/07 Orientering fra sekretariatet
Sekretariatets pågående prosjekter
Kirstin Færden presenterte en liste over sekretariatets pågående prosjekter.
Det ble nevnt at 22. august åpnes Senter for Biosikkerhet i Tromsø (tidligere GenØk) av
Miljøvernministeren.
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Sekretariatets studietur til Parma
Sekretariatet var på reise til Parma for å treffe sine kolleger. Det var et svært vellykket besøk
der flere faglige tema ble drøftet og viktige kontakter knyttet.
Vedtak:
Orienteringen tas til etterretning.

Sak 16/07 Eventuelt
Ingen saker til eventuelt. Fastsettelse av nye møtedatoer ble gjort per e-post i etterkant av
møtet. Neste møte avholdes i Oslo 13. september.
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