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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
VKM, onsdag 13. oktober 2010, kl. 10.-15.30. 

Deltakere: 
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
Aksel Bernhoft (leder), Einar Ringø, Bente Torstensen, Live Nesse, Marit Aursand og Birger Svihus 
 
Forfall: Jan Raa og Robin Ørnsrud 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.) 
 
 
Forkortelser benyttet i protokollen: 
FG6  Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
 
1. Velkommen, registrering av eventuelle fravær, habilitet og godtgjøring 
 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker som skulle opp på 
dette møte. Det ble holdt en kort presentasjonsrunde. Bente Torstensen ble valgt som nestleder for 
faggruppen.  
 
2.  Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Gjennomgang av protokollen 
 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Det var ingen kommentarer til protokollen.  
 
3. Saker som skal behandles på møtet 
 
Bruk av biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk 
 
Faggruppen har mottatt et foreløpig utkast til bestilling fra Gerd Eikeland Berge fra Mattilsynet i 
Bergen. Forslag til ny bestilling: Bruk av animalske biprodukter av oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk. 
En mer utfyllende bestilling fra Mattilsynet er planlagt i løpet av november. Faggruppen mente at 
ordet animalske kan tas vekk fra bestillingsteksten. Det som står om risikohåndtering i utkastet er 
Mattilsynets oppgave. Så fort rapporten fra Veterinærinstituttet på IPNV inaktivering er klar, må 
denne forelegges VKM da slik dokumentasjon vil lette arbeidet. Følgende kommentar ble gitt av 
faggruppen: Mulige smittestoffer i ulike typer råstoff må identifiseres og det må vurderes effekt av de 
ulike prosesstrinnene mht inaktivering av de identifiserte smittestoffene fra råstoff til ferdig mel og 
olje. En eventuell Ad hoc gruppe opprettes etter at vi har mottatt endelig bestilling fra Mattilsynet. 
 
GMO i fôr 
 
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer (FG 3) har faggruppe 6 mottatt to EFSA saker. Den 
første saken gjelder genmodifisert biomasse fra gjær som fôr til gris. Den andre saken gjelder en 
vurdering av den genmodifiserte soyalinjen MON 87769 fra Monsanto til bl.a bruk i fôr. I denne saken 
vil Faggruppen (Bente Torstensen og Einar Ringø) også bli involvert i å utarbeide et 
bakgrunnsdokument på bruk av transgen soya (og andre oljer?) med endret fettsyresammensetning 
som fôr (primært for oppdrettsfisk). Koordinator for FG 3, Arne Mikalsen, vil lage et lite notat om hva 
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et slikt bakkrunnsdokument bør inneholde. Det vil bli opprettet en egen ad hoc gruppe (felles for FG 3 
og FG 6) som vil vurdere disse to sakene. 
 
 
4. Orientering fra ad-hoc grupper 
 
Mykotoksiner i korn – behandling av endelig bestilling fra Mattilsynet 

Faggruppen diskuterte bestillingen fra Mattilsynet vedrørende mykotoksiner i korn relatert til fôr og 
dyrehelse. Bestillingen har tidligere vært diskutert i Hovekomiteen, FG5 og FG9. Tre ad hoc grupper 
som utgår fra henholdsvis FG5, 6 of 9 er nedsatt. De 3 ad hoc gruppelederne lager en felles innledning 
i risikovurderingen. Hvert mykotoksin (som kan inngå i fôr) blir beskrevet og risikovurdert per 
dyreart. Faggruppene håper å ha et utkast ferdig i løpet av juni 2011 for deretter behandling i 
Hovedkomiteen. 
 
 
Marine oljer 
 
Faggruppe 5 er ansvarlig for risikoviurderingen av marine oljer (3 delbestillinger) fra Mattilsynet.  
Marit Aursand fra Faggruppe 6 er leder av ad hoc-gruppen for del 1 (08/504) omhandler vurdering av 
nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter til humant konsum. Marit orienterte om framdriften i 
saken og gjennomgikk en detaljert innholdsfortegnelse. Nye møter i ad hoc-gruppen vil bli arrangert 
28. oktober og 8. desember 2010, og et foreløpig utkast til risikovurdering vil bli forelagt 
Hovedkomiteen 14. desember. Før dette vil foreløpig utkast bli sirkulert til medlemmene i FG 6 for 
kommentarer. Faggruppe 6 foreslo at Einar Ringø og Bente Torstensen kan bidra til enkelte temaer i 
vurderingen etter behov. 
 
5. Ekstranett 
 
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Bjerkås gjennomgikk kort VKMs ekstranettløsning og demonstrerte 
hvordan Faggruppen skal bruke denne. Hver risikovurdering får sitt eget arbeidsrom og faggruppens 
møtedokumenter vil legges ut på Faggruppens arbeidsrom. Alle medlemmene vil få tilsendt 
brukernavn og passord. 
 
6. Saker fra møte i Hovedkomiteen 
 
Det ble ikke tid til å referere fra siste møte i Hovedkomiteen som var 30. september. 
 
7. Møter o.a. av felles interesse 
 
Dette punktet ble utsatt til neste møte. 
 
8. Orientering fra sekretariatet 
 
Dette punktet ble utsatt til neste møte. 
 
9. Orientering fra Mattilsynet 
 
Ingunn Ormstad fra Mattilsynet orienterte bl.a om aktuelle saker fra møtene i EUs faste komité for 
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. EU jobber for tiden blant annet med et felles regelverk 
for uønskede stoffer i fôr. Den nye merkeforordingen for fôrvarer vil sannsynligvis bli gjeldende også 
i Norge fra 1.1.2011. Da trenger ikke industrien lenger deklarere innblandingsprosenten av 
ingrediensene i fôret. Ellers vurderer EU nå godkjenning av diverse mykotoksinbindere. 
Medisinfôrforskriften er også til revidering i EU.  
 



  10/602-2 

10. Eventuelt 
 
Neste møte blir tirsdag 7. desember 2010 hos VKM i Oslo med påfølgende middag. 


