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Referat 

For møte i Faggruppen for Fôr 

Dato: 02.02.2021, kl. 11.00 – 14.00 
Sted: Teams 
Møteleder: Åshild Krogdahl 

 

Deltakere  

Faggruppen: Åshild Krogdahl (møteleder), Live Nesse, Robin Ørnsrud, Erik-Jan Lock, Trine 
Eggen, Håvard Steinshamn, Christiane Fæste 

Ikke tilstede: Einar Ringø   

Sekretariatet: Elin Lied, Tron Gifstad (ref)  

Mattilsynet: Monica Andreassen 

Sak 1 Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder i faggruppen Åshild Krogdahl ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile 
i forhold til sakene som ble behandlet på møtet. 

Sak 2 Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

Sak 3 Saker til Hovedkomiteen 

På dialogmøte mellom VKM, Mattilsynet og Miljødirektoratet i desember 2020 ble det enighet 
om å be om forslag til mulige tema for større tverrsektorielle, samfunnsrelevante oppdrag 
innenfor «Green Deal» området. Det var derfor ønskelig at alle faggruppene i VKM bidrar til 
å identifisere mulige fellesoppdrag for Mattilsynet og Miljødirektoratet framover.  

Etter en god diskusjon på faggruppemøte i dag kom faggruppen fram til en del innspill som 
ble oppsummert og sendt til Hovedkomiteen i VKM. Faggruppen kom med forslag til fire 
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temaer som de mener er aktuelle for risikovurdering og/eller kunnskapsoppsummering innen 
vårt område: 

1. Nye fôrmidler medfører nye utfordringer når det gjelder patogener og kontaminanter. 
 
2. Overføring av pesticider, herbicider og andre potensielt skadelige stoffer i plante- og  

 
3. Det er behov for oppdatering av VKMs risikovurdering av mykotoksiner i mat og fòr 
 
4. Tarmhelse hos dyr og mennesker 
 
Faggruppen ble enige om å dele temaene mellom medlemmene for formulering av bakgrunn 

og konkretisering til Hovedkomiteen slik:  
 
Område 1: Erik-Jan og Robin 
Område 2: Live og Trine 
Område 3: Einar og Håvard  
Område 4: Christiane og Åshild 

 

Sak 4 Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Trine Eggen ga en kort oppsummering av status for prosjektet "Tungmetaller" i jord og 
gjødsel. Det ble orientert om status for det pågående arbeidet. Ved gjentatt bruk av bl a 
gjødsel og slam over tid vil «tungmetaller» kunne akkumuleres i jord, som igjen kan føre til 
negative helse- og miljøeffekter. Mattilsynet har derfor bedt VKM se på muligheten for om 
enkelte områder i Norge kan bli overeksponert for «tungmetaller» og om dette vil påvirke 
jordsmonn og miljø, planter, dyr og mennesker. Trine Eggen er faglig leder for 
prosjektgruppen. Arbeidet så langt ble presentert og det var bare mindre bemerkninger til 
arbeidet så langt. Kommentarer og innspill ble gitt under møte. Vurderingen planlegges 
ferdig i slutten av 2021. 

Sak 5 Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Åshild Krogdahl orienterte om hovedpunkter fra de siste møtene i hovedkomiteen. 
Hovedkomiteen har i 2020 laget et eget dokument om uavhengige kunnskapssynteser. 
Rapport om CRISPR og andre genomredigeringsteknikker skal sluttbehandles i 
Hovedkomiteen i begynnelsen av 2021, og det er nedsatt en egen gruppe som skal 
bearbeide rapport om kunnskapshull og forskningsbehov avdekket i VKMs vurderinger på 
mat- og miljøområdet. Utkast til strategi for VKM 2020-24 ble kommentert på sist møte i 
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hovedkomiteen. Det ble også orientert om status for prosjektet «Nytte- og risikovurdering av 
fisk i norsk kosthold». Protokoller fra møter i hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider. 

Sak 6 Møter o.a. av felles interesse 

Ingen møter e.l. ble nevnt. 

Sak 7 Nytt fra sekretariatet 

Midlertidig stilling som ernæringsepidemiolog samt fast stilling som statistiker og også 
direktørstillingen i sekretariatet vil bli lyst ut i tiden framover. 

Sak 8 Eventuelt 

Ingen saker. 

Sak 9 Nye møtedatoer 

Forslag til nye møtedatoer for mai 2021 vil bli sendt etter møtet. 

 


