
 

 

Protokoll 

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

Dato: 08.09.2014, 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, 
Anne Marie Bakke og Rolf Erik Olsen. 

Forfall:  
Ingen 

Fra Mattilsynet, Seksjon fôr i Regelverksavdelingen:  
Ingunn Ormstad 

Fra sekretariatet til VKM:  
Edel Holene, Inger Therese Lillegård, Astrid Bjerkås 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. Deltakerne tok en kort presentasjonsrunde. 

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 

Det var ingen kommentarer til protokollen fra det siste møte i Hovedkomiteen som var 16. 
juni. Åshild Krogdahl informerte om sakene som ble tatt opp på møte. 
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4. Kommunikasjon, rutiner og ny mal 

Inger Therese Lillegård presenterte VKMs nye mal som skal brukes av alle når vi skriver en 
risikovurdering. Skrifttypen er Tahoma 11. Referansestilen er American Assoc. Agronomy. 
DOI nr skal være med på alle referanser i referanselista. Astrid Bjerkås orienterte om 
kommunikasjonsarbeide til VKM. Gisle Solstads innlegg om rutiner i VKM ble utsatt til neste 
møte. 

5. Eksponering  

Inger Therese Lillegård holdt en presentasjon om eksponeringsbergeninger og brukte 
eksempler fra arbeidet med vurderingen om «Helhetssyn på fisk». 

6. Saker som skal behandles på møtet 

Oppdatering av nytte-risikovurderingen «Helhetssyn på fisk og sjømat» - gjennomgang og 
godkjenning av foreløpig utkast for fôrdelen.  

Mattilsynet har bedt VKM om å oppdatere nytte- risikovurderingen "Et helhetssyn på fisk og 
sjømat i norsk kosthold" fra 2006. Edel Holene fra Faggruppe 5 orienterte om arbeidet som 
er nedlagt, arbeid som pågår og videre planlagt progresjon. Faggruppens medlemmer kom 
med innspill og kommentarer til utkastet på fôrdelen som foreligger. Neste utkast vil 
sannsynligvis bli sirkulert på e mail da vurderingen forventes å være ferdig i desember 2014. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Assessment of Zn and Cu from feed to soil and food. Denne risikovurderingen ble publisert i 
mai 2014. Det var ingen kommentarer fra faggruppen. 

Økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Denne risikovurderingen ble publisert i 
april 2014. Det var ingen kommentarer fra faggruppen. 

Status for øvrige saker i faggruppen 

VKM-bestilling om antibiotikaresistens og koksidistatikabruk. 

Mattilsynet har bedt VKM om å vurdere bruken av koksidiostatika i norsk fjørfeproduksjon og 
risiko for økt antibiotikaresistens. Bestillingen ble diskutert med Ingunn Ormstad fra 
Mattilsynet. Faggruppen bestemte å sette ned en prosjektgruppe som skal arbeide videre 
med bestillingen. Medlemmer til prosjektgruppen ble foreslått, og disse vil bli kontaktet. På 
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første prosjektmøte vil «Terms of Reference» bli diskutert med Mattilsynet, og forslag til 
endelig formulering vil bli sendt på høring etter dette møte. 

Egeninitierte saker? Denne saken ble utsatt til neste møte. 

7. Mattilsynet 

Ingunn Ormstad orienterte blant annet ny organisering i Mattilsynet. Hun rapporterte også 
om saker fra Nordisk/Baltisk møte i Sverige der hun deltok. For øvrig vil det komme et eget 
referat fra Ingunn Ormstad. 

8. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Det var ingen oppfølgingssaker fra forrige møte. 

9. Orientering fra prosjektgrupper 

Ingen prosjektgrupper er for øyeblikket under arbeid. 

10. Saker til hovedkomiteen 

Det var ingen saker til hovedkomiteen 

11. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen rapporterte fra møter el. Lignende 

12. Nytt fra sekretariatet 

Det ble ikke tid til dette punktet. 

13. Eventuelt 

Det var ingen saker under eventuelt. 

14. Nye møtedatoer 

Neste møte vil bli 3 eller 4 desember, evt i januar 2015. Det vil bli arrangert en middag etter 
neste møte. 
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