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Helhetsvurdering av fisk og sjømat 

Mandat for ad hoc gruppe 
 Gruppen skal foreta en helhetsvurdering av fisk og sjømat. Helhetsvurderingen skal 

omfatte ernæringsmessige fordeler ved inntak av fisk og sjømat sett i forhold til 
helserisiko forbundet med inntak av kjemiske kontaminanter i fisk og sjømat.  

Gruppen skal så langt det er mulig veie fordeler opp mot risiko. Helhetsvurderingen skal 
bygge på relevante norske data, blant annet vedrørende inntak, ernæringsmessig betydning 
og toksikologi, men skal i tillegg bruke informasjon fra helhetsvurderingene av fisk og 
sjømat publisert i rapporter fra Fødevaredirektoratet (DK) og Food Standard Agency 
Scientific Advisory Committee (UK) og evt. annen relevant dokumentasjon. 

 Gruppen skal vurdere om konklusjonene i helhetsvurderingen som utarbeides, gir 
grunnlag for å endre de gjeldende norske anbefalingene om inntak av fisk og sjømat. 

 Gruppen bes også om å gi en redegjørelse for eventuelt andre forhold vedrørende fisk og 
sjømat, f. eks. hygieniske, som er av betydning for folkehelsen. 

 Gruppen bes peke på utviklingstrekk i ernæringsmessige, toksikologiske eller andre 
forhold som kan medføre fremtidige revurderinger av anbefalingene. 

 Hvis det under arbeidet med helhetsvurderingen avsløres kunnskapshull og behov for ny 
overvåkning eller forskning, bes gruppen påpeke dette. 

 Gruppen må selv ta stilling til om fremskaffing av grunnlagsmateriale for helhets-
vurderingen er så omfattende at deler av datainnsamlingen bør settes ut på oppdrag. Et 
eventuelt behov for å sette bort deler av arbeidet og/eller behov for utvidelse av ad hoc 
gruppen drøftes med sekretariatet. 
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