
 

  

Agenda 
Møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 

Dato: 14.03.16, kl. 10 - 15 

Sted: Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM 
Møteleder: Åshild Krogdahl 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

  

2 Godkjenning av møte-
innkallelse og 
dagsorden 

Agenda og møteinnkalling  

Protokoll fra møte i FG 6 – 9. november 2015. 

16/601-1 

15/602-3 

3 VKM’s Intranett Opplæring Risken ved Astrid Tvedt kl 10.10 – 10.40  

4 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Kort orientering fra siste møte i hovedkomiteen 4 desember 
2015 (faggruppeleder) 

 

5 Saker som skal 
behandles på møtet  

Evaluering av koksidiostatikaprosjektet  

Vurdering av EUs forslag til grenseverdier for tungmetall i 
mineralgjødsel, kalk, organisk gjødsel mm. Aktuell bestilling 
nå EU kommer med forslag til regelverk 

 

6 
 
Egeninitierte saker?  Har faggruppen flere forslag? Vi bør enes om et 

prosjekt vi kan gå videre med. Foreløpige forslag til 
diskusjon: 

Standardisert risikovurderingsverktøy for overføring av 
uønskede stoffer fra miljø til råstoff i matkjeden og fôr.  

 

 

Innledning 
ved Trine  
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Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

Fôr til selskapsdyr som kan føre til forgiftninger 

Bruk av nanoteknologi som bærere av tilsetningsstoffer i fôr 

Klimaendringer som kan få konsekvenser for beitedyra hvis 
noen planter forsvinner og nye kommer 

Bruk av innsekter som fôr og fare for smitte som disse 
insektene kan ha med seg 

Bruk av tang og tare som evt ingredienser i fôr  

Bruk av slakteribiprodukter fra landdyr som ingrediens i fôr til 
oppdrettsfisk 

E-vitamin/selenbehov i husdyrernæringen (både til terrestriske 
og akvatiske dyr) 

7 Mattilsynet Nytt fra Mattilsynet. Kommer 13.30  

8 Administrasjon Orientering ved Gisle Solstad 14.30  

9 Nytt fra sekretariatet   

10 Møter o.a. av felles 
interesse 

  

11 Eventuelt   

12 Nye møtedatoer   
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