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Referat 

Møte i faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje 

og kosmetikk 

Dato: 11.10.2022 

Tidspunkt: 09.00-15.00 

Deltagere fra faggruppen: Monica Andreassen, Ellen Bruzell, Monica Hauger Carlsen, Eva Denison, 

Tove Gulbrandsen Devold (Teams frem til 11.30), Naouale El Yamani, Berit Granum, Trine Husøy, 

Josef Rasinger (Teams) og Camilla Svendsen. 

Deltagere fra Mattilsynet: Ellen Kielland og Cecilie Svenning 

Deltagere fra sekretariatet: Gro Haarklou Mathisen  

Sak 1 Velkommen, presentasjon, fravær, habilitet og 

godtgjøring 

Det ble ikke meldt noe under habilitet.  

Sak 2 Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Dette ble godkjent uten innspill.   

Sak 3 Nytt oppdrag om kartlegging av innholdet i nye 

matprodukter 

Bakgrunnen for oppdraget er at det er kommet en rekke nye matprodukter på markedet de 

senere årene som mange forbrukere oppfatter som “sunne” og/eller bærekraftige. For å 

kunne gi aktuelle og relevante råd til forbrukere trenger Mattilsynet en oversikt over hva 

man vet om innholdet av næringsstoffer, tilsetningsstoffer, og uønskede stoffer som 

miljøgifter, naturlige toksiner og prosessfremkalte stoffer i nye matprodukter, samt bruk av 

enkelte prosesseringsteknologier.  

Utkastet til oppdrag ble diskutert. 

Vedtak 

Det arrangeres et oppfølgingsmøte hvor oppdraget ferdigstilles ut.  
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Sak 4 Nytt oppdrag om kartlegging av forskning på emulgatorer 

og fortykningsmidler, inkludert karragenan, og mulige effekter 

på tarmhelse 

Bakgrunnen for oppdraget er at det er publisert enkeltstudier som tyder på at noen 

emulgatorer og fortykningsmidler, som karragenan, kan ha negative effekter på tarmhelse. 

For å kunne gi aktuelle og relevante råd til forbrukere trenger Mattilsynet en oversikt over 

kunnskapsstatus på dette området. 

Utkastet til oppdrag ble diskutert. 

Vedtak 

Det arrangeres et oppfølgingsmøte hvor oppdraget ferdigstilles ut.  

Sak 5 Informasjon om aktuelle kurs, konferanser, annet av 

interesse for medlemmene i faggruppen 

Det arrangeres et BTSF («better training for safer food») kurs om risikovurdering av 

kjemiske stoffer i Roma 24 – 28. oktober 2022. Ett av medlemmene i faggruppen deltar på 

dette.   

Sak 6 Solkrem 

Det planlegges å utarbeide to artikler fra de to solkremprosjektene. 

Sak 7 Nye møtedatoer 

Neste møte er den 25. november. Det sendes doodle for møter våren 2023.  

Sak 8 Eventuelt 

Det ble diskutert hva det innebærer å være talsperson for en VKM-vurdering; hvilke 

forventninger har VKM til talspersonen og hva kan talspersonen forvente fra VKM. 

Sak 9 Systematisk kunnskap 

Det ble holdt et innlegg om systematisk kunnskap: i) hva systematisk kunnskap er, ii) 

forskjellige typer kunnskapsoppsummeringer, og iii) trinnene i en systematisk 
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oppsummering. På dette møtet var det spesielt fokus på trinnene i en systematisk 

oppsummering.  


