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Protokoll fra møte i Hovedkomiteen i VKM 

tirsdag 14. februar 2006 kl 1000-1530 

 
Fra Hovedkomiteen:  

Åshild Krogdahl (møteleder), Bjørn Næss, Hilde Kruse, Erik Dybing, Ingolf Nes, Jan 
Alexander, Janneche Utne Skåre, Gro-Ingunn Hemre (stedfortreder for Anne-Katrine 
Haldorsen), Margaretha Haugen, Wenche Farstad, Leif Sundheim, Lene Frost Andersen, 
Georg Kapperud, Øyvind Lie, Judith Narvhus 

Forfall 

Anne-Katrine Haldorsen 

Fra ad hoc-gruppen for Helhetssyn på fisk og annen sjømat: 

Helle Margrete Meltzer 

Fra sekretariatet til VKM:  

Kirstin Færden, Tor Øystein Fotland, Anne Finstad, Knut Albert Solem, Bente Mangschou, 
Stine Husa, Ingfrid Slaatto Næss og Beate Furuto Folgerø (ref.) 

Observatører: 

Mona Torp, Are Sletta, Mattilsynet 

Guro Skarstad, Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning 

Sak 2/06 Konstituering av møtet (habilitet, 
oppfølgingssaker) 
Det var ingen kommentarer til innkallingen. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile til 
noen av sakene på dagsordenen.  

Oppfølging av saker fra forrige møte: 

Sak 2. 291105 Aviær influensa. Saken ble oversendt til Mattilsynet innen fristen 15. januar. 
Mattilsynet er fornøyd, særlig med vurderingen av tiltak. Stor interesse fra media, spesielt fra 
lokale media i de mest berørte områdene. 

Sak 3. 291105 Saken var på dagsordenen som egen sak på dette møtet.  

Sak 4. 291105 Saken var på dagsordenen som egen sak på dette møtet 

Sak 5. 291105 Ingen videre oppfølging på dette møtet, gruppen arbeider som orientert om på 
forrige møte. 

Sak 6 291105 Saken var på dagsordenen som egen sak på dette møtet. 
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Sak 7 291105 Utsettes. 

Sak 8. 291105 Ingen videre oppfølging 

Sak 9. 291105 EFSA har forlenget fristen for søkere til nyoppnevning til 17. februar. 

Sak 3/06 Helhetssyn på fisk og annen sjømat 
Ad hoc-gruppens leder Janneche Utne Skåre la frem den endelige rapporten fra ad hoc-
gruppen. Hun innledet med å orientere om gruppens arbeid. Arbeidet har vært preget av 
tverrfaglighet og gode og grundige diskusjoner for å gi et nøytralt, gjennomarbeidet 
dokument. Det har vært mye medieoppmerksomhet om dette temaet i tiden hvor gruppen har 
jobbet, og ad hoc-gruppen har forsøkt å også adressere de problemstillingene som har kommet 
frem i media. Det har kommet innspill fra Nasjonalt råd for ernæring. 

Skåre gikk igjennom rapporten med de endringer som er gjort siden forrige gang den ble 
fremlagt Hovedkomiteen. 

Komiteen ga sine kommentarer til rapporten. 

Vedtak: 

• Janneche Utne Skåre og Jan Alexander gis i oppdrag å ta inn kommentarer fra 
Hovedkomiteen og ferdigstille teksten innen utgangen av uke 8. 

• Rapporten sendes så på en avsluttende høring til Hovedkomiteen. Kun meget sentrale 
kommentarer skal meldes inn. 

• Det tas sikte på å publisere rapporten i månedsskiftet februar/mars. 

Sak 4-9/06 
Sakene ble utsatt til neste møte da sak 3/06 tok mer tid enn antatt. 
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