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Protokoll 

For møte i faggruppen for fôr  

Dato: 20.09.2022, kl. 9-15 

Sted: Holmen Fjordhotell 

Møteleder: Håvard Steinshamn 

 

Deltakere  

Fra Faggruppen:  

Håvard Steinshamn (leder), Trine Eggen, Christiane Kruse Fæste, Aksel Bernhoft, Margarita Novoa-

Garrido, Veronika Sele, Kaja Skjærven, Øystein Sæle. 

Forfall:  

Belinda Flem, Robin Ørnsrud 

Fra sekretariatet til VKM:  

Tron Ø. Gifstad (ref.) 

 

1. Velkommen 

Faggruppeleder ønsket velkommen til møtet.   

2. Hele faggruppen presenterer seg. Litt om bakgrunn og hva 

man har gjort/gjør i dag. Hvorfor VKM? 

Alle presenterte seg og forklarte hvor de jobber, hvilken faglig bakgrunn de har, deres 

forskningsområde og hvorfor de har søkt VKM.  
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3. Informasjon om godkjenning av møteinnkallelse, 

dagsorden og protokoll. Fravær, habilitet og godtgjøring. 

Valg av nestleder. 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker 

som skulle opp på dette møtet. Christiane Kruse Fæste ble valgt til nestleder. 

4. Eksempel på gjennomført risikovurdering fra faglig 

prosjektleders perspektiv. 

Faggruppemedlem Trine Eggen presenterte prosessen for vurderingen «Tungmetaller i jord 

og gjødselvarer – effekt på helse og miljø i Norge», fra bestillingsfasen til 

gjennomføringsfasen, sluttfasen og publisering. Dette arbeidet startet i mars 2020 og 

vedvarte til rapporten ble publisert i mars 2022.    

5. Bestilling og oppdrag fra A til Å 

Koordinator for faggruppen presenterte hele prosessen og rutinene, fra VKM mottar en 

bestilling fra Mattilsynet/Miljødirektoratet til rapporten blir publisert. Praktiske spørsmål ble 

besvart. 

6. Forslag til selvinitiering 

 

En rekke stoffer som tilsettes i husdyrfôr, oftest kalt funksjonelle ingredienser, markedsføres 

med påstand om at de bedrer dyrenes helsetilstand. Det er også utviklet tilsetningsstoffer 

som skal redusere metanutslipp fra vom hos drøvtyggere, såkalte metanhemmere. Begge 

gruppene stoffer kan imidlertid også ha andre, utilsiktede effekter. Derfor hadde den 

tidligere faggruppen utarbeidet et forslag til selvinitiering kaldt: «Konsekvenser for husdyr, 

fisk og miljø av tilsetting i fôr av funksjonelle ingredienser og ingredienser som reduserer 

metanutslipp fra vom. En nytte- og risikovurdering.» 

 

Den nye faggruppen konkluderte med at dette oppdraget bør deles i to slik at oppdragene 

blir slik: 

Konsekvenser for husdyr, fisk og miljø av tilsetting i fôr av funksjonelle ingredienser. En 

nytte- og risikovurdering. 

Ingredienser som reduserer metanutslipp fra vom. En nytte- og risikovurdering. 
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Faggruppen mente at en eventuell bestilling om tilsetting i fôr av funksjonelle ingredienser 

bør begrenses til enmagede dyr (høns, gris, hest, hund og katt) og fisk. 

Gjennom møter med Mattilsynet vil faggruppen få avklart om dette er bestillinger som 

Mattilsynet ønsker å bidra til. 

7. Mulige bestillinger framover 

Faggruppen gikk gjennom Mattilsynets liste med forslag til mulige nye bestillinger og 

diskuterte disse. Aktuelle er disse sakene: 

Oppgradering av slamrapport fra 2009 

Bruk av fiskeslam i fôr til innsekter som skal brukes til fôr til fisk og husdyr 

Fiskeslam brukt som gjødsel 

VKM vil be om et møte med Mattilsynet for å diskutere en prioritering av eventuelle 
bestillinger. 

8. Møter o.a. av felles interesse 

 
Aksel Bernhoft orienterte om et møte i Vitenskapsakademiet 12 oktober i Oslo med tittel: 
Hvordan produsere nok, sunn og trygg mat i samsvar med FNs bærekraftsmål? 

9. Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møte bestemmes etter at VKM har hatt et møte med Mattilsynet. 

 


