
 

 

 

Agenda møte faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester 06.02.2018 

  1 

Agenda 

For møte i faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og 

medisinrester 

Dato: 06.02.2018, kl. 10.00 

Sted: Sandakerveien 24 C, Bygg D. Rom OSL S24C D11-1 M2. 

Møteleder: Janneche Utne Skåre  

Nr. Tid Sak Beskrivelse/ 

kommentarer 

Dokument 

1 10.00-10.10 Velkommen, 

fravær, habilitet 

og godtgjøring 

  

2 10.10-10.15 Godkjenning av 

møte-innkallelse 

og dagsorden 

  

3 10.15-11.00 Kort 

oppdatering om 

mikroplast-

prosjektet 

Mandatet er fortsatt under 

diskusjon. Mandatgruppen 

vil ha møte i 13. februar. 

Kort gjennomgang av 

diskusjonspunkter. 

Utkast til 

mandat, og 

utkast til 

disposisjon. 

4 11.00-11.40 Kvikksølv i fisk Oppstartsmøte var 30.1. 

Oppdatering av faglig 

leder Heidi Amlund. 

Kopi av Mal Hg 

Data (Liste 

over ønsket 

data fra MT) 

5 11.40-12.00 Erukasyre i 

sjømat 

Finnes det noen humane 

data som kan danne 

grunnlag for en ny 

vurdering av TDI? Kort 

oppdatering av Christiane 

Kruse Fæste og diskusjon 

 

 12.00-13.00  Lunsj 
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Nr. Tid Sak Beskrivelse/ 

kommentarer 

Dokument 

6 13.00-13.15 Kadmium i 

mineralgjødsel 

Kort orientering. 

Prosjektet hadde 

oppstartsmøte 24.1. Det 

vil være forankret i FG6. 

Gunnar og Heidi er med i 

prosjektgruppen. Det er 

også foreslått et eller flere 

fra FG5 skal fungere som 

referipersoner for 

vurderingen.  

Bestilling 

7 13.15-13.45 Kommunikasjon 

med journalist 

Kjetil Østli 

(Morgenbladet) 

Journalist Kjetil Østli 

henvendte seg til VKM i 

januar med spørsmål 

knyttet til nytte –og 

risikovurderingen i fisk fra 

2014.  

Spørsmålene var både 

rent faglige og knyttet til 

habilitet og 

kommunikasjon i 

prosjektgruppen.  

Svar på 

spørsmål fra 

Janneche Utne 

Skåre 

Svar om VKMs 

medlemmer og 

habilitet.  
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Nr. Tid Sak Beskrivelse/ 

kommentarer 

Dokument 

8 13.45-14.45 Ord og begreper På MT liste over høyt 

prioriterte oppdrag er et 

ønske om en oversikt over 

ulike typer verdier, eks 

MOE, benchmark og en 

forklaring på hva svarene 

etter bruken av de ulike 

metodene betyr.  

VKM ønsker å møte dette 

ønsket gjennom å utforme 

informative infografikker 

på noen av begrepene 

som ofte brukes i våre 

risikovurderinger. 

Diskusjon om hvilke 

begreper som bør 

prioriteres. Hvordan kan 

dette formuleres? 

Liste fra MTs 

seksjon for 

fremmedstoffer 

EFSA journal  

terminology  

 

9 14.45-15.00 Nye møtedatoer   
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