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Protokoll 
Fra møte i faggruppen for FG 5 

Dato: 15.02.2016, kl. 10.00-15.30 
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen 
Møteleder: Helle K. Knutsen 

Deltakere 

Fra Faggruppe 5 (Faggruppen for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester):  
Janneche U. Skåre (leder), Heidi Amlund, Anne Lise Brantsæter, Gunnar Sundstøl Eriksen, Christiane 
Kruse Fæste, Helle Katrine Knutsen, Anders Ruus og Helen Engelstad Kvalem (per skype) 

Forfall:  
Christopher Owen Miles, Cathrine Thomsen og Irma Oskam (permisjon) 

Fra Mattilsynet: 
Julie Tesdal Håland (Seksjon fremmedstoffer og EØS) på hele møtet, og Harald Nordås (Avdeling Fisk 
og sjømat, seksjon Sjømat) på telefon fra Bergen under sak 6. 

Miljødirektoratet:  
Forfall 

Fra sekretariatet til VKM:  
Inger Therese L. Lillegaard, Gro H. Mathisen (sak 6 og 7), Astrid Bjerkås og Ingrid M. Høie (sak 5) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Det ble ønsket velkommen til møte i Faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og 
medisinrester. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg 
inhabile vedrørende sakene som skulle behandles på dette møtet. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Protokollen fra sist møte i faggruppen 9. 
september 2015 ble kort referert.  
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3. Saker fra møte i Hovedkomiteen  

Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i Hovedkomiteen, 4. desember 2016. 
Protokoll til Hovedkomitemøtet finnes på VKMs nettside. En av hovedsakene var 
hovedkomiteens rolle og aktivitetsplan for 2016. Saker som hovedkomiteen har fulgt over 
flere møter, også på desember møtet, var rapporten om kunnskapsbehov VKM har avdekket 
i sitt arbeid og hvordan VKM skal kommunisere usikkerhet til alle brukere av VKMs 
vurderinger.  

4. Saker som skal behandling på møtet  

Utkast til «Bestilling av uttalelse – inntak av uorganisk arsen hos den norske 
befolkningen» (Sak 10/504) 

VKM har fått en bestilling fra Mattilsynet om å gi en uttalelse på inntak av uorganisk arsen 
hos den norske befolkning. Omtale av bestillingsutkastet finnes på VKMs nettside (trykk her). 
EFSA, den europeiske myndigheten for næringsmiddeltrygghet, publiserte i 2009 en 
risikovurdering om inntak av arsen (organisk + uorganisk arsen). I 2014 kom EFSA med en 
oppdatert beregning av hvor mye uorganisk arsen den europeiske befolkningen får i seg 
gjennom mat og drikkevann. Estimatet av eksponeringen for uorganisk arsen var lavere i 
2014 beregningen enn det risikovurderingen fra 2009 viste.  

På sist møte i faggruppe 5 ble gruppen orientert om arbeidet. Faggruppen har hatt et utkast 
til kommentering per e-post. Kommentarer fra kommentarrunden ble innarbeidet i et nytt 
utkast, og i forkant av dagens møte fikk faggruppen tilsendt revidert utkast. 

Fagansvarlig, Heidi Amlund, presenterte revidert utkast. Utkastet ble diskutert og faggruppen 
kom med konstruktive forslag til tydeliggjøring av budskap. 

Vedtak: Vurderingen av arsen fra mat i norsk befolkning godkjennes av faggruppen 
forutsatt at foreslåtte endringer tas til følge. Vurderingen sendes faggruppen på en 
avsluttende godkjenningsrunde. Publiseringsdato er satt til 20. april 2016. 

5. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Akrylamid ble publisert i desember. Astrid Bjerkås orienterte om kommunikasjonen knyttet til 
vurderingen, og Anne Lise Brantsæter delte erfaringer fra tiden etter publisering. Det har 
vært noe interesse i media, men ikke det store trykket. Antagelig skyldes dette at Akrylamid 
fikk mye oppmerksomhet da EFSA kom med sin endelige risikovurdering sommeren 2015. 
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6. Saker som kommer – Selvinitiering/bestilling på Hg i fisk 
og sjømat  

Det er foreslått at faggruppen skal selvinitiere et arbeid på kvikksølv i fisk, eventuelt at 
Mattilsynet sender en bestilling. Harald Nordås fra Mattilsynet (i Bergen) deltok på telefon. 
Han orienterte om at det var igangsatt samarbeid med NIFES om å få en oversikt over 
eksisterende kunnskap. Mye vil være på plass i løpet av første halvedel av 2016.  

Faggruppen er enig om at de kan begynne å forberede en oversikt over de punkter som bør 
inngå i en vurdering av Hg i fisk og sjømat. Det er viktig med et samarbeid med Mattilsynet, 
og Harald Nordås skal inviteres til neste faggruppemøte. 

7. Nytt fra sekretariatet 

Gro Mathisen informerte kort om status i omorganisering i helseforvaltningen. 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) forble en faglig uavhengig komité på mat- og 
miljøområdet da omorganiseringen av helseforvaltningen trådte i kraft 1. januar 2016. 
Sekretariatet i VKM blir administrativt organisert som en egen enhet i Folkehelseinstituttet, 
men endringen får ikke konsekvenser for Vitenskapskomiteens faglige virksomhet. 

Kunnskapsbehovrapporten er revidert og tekstene må godkjennes av faggruppene før nytt 
utkast går til Hovedkomiteen. Det ble besluttet at det reviderte utkastet sendes til 
faggruppelederen, som så vurderer hvem som skal se på de ulike tekstene. 

Punktet om usikkerhet flyttes til neste møte på grunn av tidsmangel. 

8. Nytt fra Mattilsynet 

Det blir mer nytt fra Mattilsynet på neste møte.  

9. Eventuelt 

Det ble understreket at VKM bør få et bedre tilbud til de som ikke deltar fysisk på møtene. 
Telefon og skype er ikke alltid like vellykket for god kommunikasjon med alle møtedeltagere. 
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10. Nye møtedatoer 

Neste møte ble ikke fastsatt og avventes til ny koordinator er på plass. Nærmere beskjed om 
møtedato vil komme senere. 


