
 

 

Protokoll 

Fra møte i faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
(Faggruppe 6) 

Dato: 08.10.2015, kl. 10-16 
Sted: Lovisenberggaten 8, Hjørnevillaen, VKM. 
Møteleder: Åshild Krogdahl 

Deltakere 

Fra Faggruppe 6:  
Åshild Krogdahl (leder), Einar Ringø, Live Nesse, Robin Ørnsrud, Trine Eggen, Erik-Jan Lock og Rolf 
Erik Olsen. 

Forfall:  
Ingen 

Fra Mattilsynet, Seksjon fôr i Regelverksavdelingen:  
Ingunn Ormstad 

Fra sekretariatet til VKM:  
Gisle Solstad, Astrid Bjerkås, Marie Wiborg, Gro Mathisen og koordinator for FG 6 Tron Ø. Gifstad 
(ref.) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker som 
skulle opp på dette møtet.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll 

Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Det var ingen kommentarer til 
protokollen. 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Åshild Krogdahl informerte om sakene som ble tatt opp på møtene i Hovedkomiteen 5 juni 
og 22 september 2015. Spesielt ble det orientert om arbeidet som gjøres med «andre 

 

Protokoll fra møte i FG 6 08.10.2015  1 



 

 

stoffer». VKM har utarbeidet en oversikt over relevante risikovurderinger som er gjort av 
«andre stoffer» som brukes i Norge. Oversikten vil være grunnlag når Mattilsynet skal 
arbeide videre med å sikre tryggere bruk av «andre stoffer» til mat, drikke og kosttilskudd.  
 
Andre saker som ble behandlet på møtene i Hovedkomiteen var synliggjøring av 
kunnskapsbehov som VKM avdekker i arbeidet sitt, og VKMs strategi med hensyn til berørte 
parter. Pågående saker ellers i Hovedkomiteen er Mattilsynets bestilling angående Vurdering 
av helserisikoen ved radioaktivitet i mat. Hovedkomiteen ble også orientert om at VKM deltar 
i planleggingen av konferansen 7 april 2015 om trygg og sunn mat i regi av Norges 
Forskningsråd. 

4. Ny strategi 

Marie Wiborg orienterte om VKMs nye strategi for perioden 2015 – 2018. 

Faggruppen ble også orientert om intensjonen med den pågående omorganiseringen i 
helseforvaltningen. Det er bestemt at VKM skal innlemmes i FHI. 

5. Kommunikasjon/administrasjon m.m 

VKMs administrasjonssjef, Gisle Solstad, orienterte faggruppen om VKM sitt arbeid i EFSA. 
VKM er «offisielt kontaktpunkt» for EFSA i Norge. Videre deltar VKM både i arbeidsgrupper i 
EFSA og i styringsgruppen til EFSA. 

Kommunikasjonssjef Astrid Bjerkås orienterte om rutiner for kommunikasjon i VKM og hva 
sekretariatet kan bistå med i forbindelse med arbeidsprosessen og publiseringen av VKMs 
uttalelser. Spesielt snakket Astrid Bjerkås om strategien rundt publiseringen av vurderingene 
angående antibiotikaresistens som blir publisert i desember.  

6. Saker som skal behandles på møte  

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere bruken av koksidiostatika i norsk fjørfeproduksjon og 
risiko for økt antibiotikaresistens. Live Nesse er leder for prosjektgruppen. Arbeidet så langt 
ble presentert og det ble en diskusjon om rekkefølge på kapitler og innspill om vekting av de 
forskjellige deler i vurderingen. Kommentarer og innspill ble gitt under møte til kapittel 1 til 
5. Vurderingen skal diskuteres for godkjenning på neste møte 9 november og planlegges 
ferdig i begynnelsen av desember 2015. 
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7. Mattilsynet 

Ingunn Ormstad orienterte blant annet om ny omorganisering i Mattilsynet og hun orienterte 
fra siste møte i EU’s komitè angående fôr og fôrtilsetninger. EU ser blant annet på 
formaldehyd som fôrtilsetning, bruken av ethoxyquin (antioksidant) som er søkt re-godkjent 
og bruk av innsekter som fôr er også til vurdering. 

8. Nytt fra sekretariatet 

VKM har under utarbeidelse en ny rapport om kunnskapsbehov som er avdekket i VKMs 
vurderinger. Dette er et arbeid som utgår fra VKMs hovedkomite. Prosjektleder Gro Haarklou 
Mathisen presenterte mål og status for arbeidet. Faggruppe 6 kommer med sitt bidrag i 
november. Gro Haarklou Mathisen presenterte også prosjektet som pågår i sekretariatet 
vedrørende beskrivelsen av usikkerhet i vurderingene. 

9. Egeninitierte saker 

Det ble ikke tid til dette punktet. Utsettes til senere møter.  

10. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen rapporterte fra møter. 

11. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

12. Nye møtedatoer 

Neste møte (inkl middag) vil bli 9 november 2015.  
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