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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
VKM, torsdag 7. februar 2008, kl. 10.15-15.30 

Deltakere: 
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
Marit Aursand (leder), Bjørn M. Jenssen, Aksel Bernhoft, Heidi Amlund, Ole Torrisen, Trond 
Møretrø, Birger Svihus 
 
Forfall: Live Nesse og Gro Ingunn Hemre 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.) 
 
Fra Mattilsynet:  
Knut Flatlandsmo og Hans Birger Glende (kun under sak 5). 
 
Forkortelser benyttet i protokollen: 
FG6  Faggruppe for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
VKM Vitenskapskomiteen for mattrygghet 
 
1. Velkommen, registrering av eventuelle fravær og habilitet 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker som skulle opp på 
dette møte.  
 
2.  Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokollen. 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Det var en kommentar til protokollen. 
Trond Møretrø manglet under møtedeltagere. Dette er nå rettet opp. 
 
3. Planlagte oppdrag fra Mattilsynet i 2008 
Faggruppen diskuterte listen med mulige bestillinger fra Mattilsynet for 2008 og 2009. Flg saker er 
med på listen: Risikovurdering av ny metode for behandling av kategori 2 biprodukter fra fisk. 
Risikovurdering av maks grenser for mykotoksiner i fôrvarer. Risikovurdering av dioksiner og dl-PCB 
i fôrvarer, olje og mel. Risikovurdering av fargestoffer i fiskefôr. Risikovurdering av aflatoksiner i 
fiskefôr.  
 
4. Saker som skal behandles på møtet 
 
Risikovurdering av glukosamin og chondroitin som tilskuddsfôr til dyr (08/604). 
Faggruppen har mottatt en ny bestilling fra Mattilsynet vedrørende vurdering av å tillate innhold av 
glukosaminer, chondroitin og tilsvarende stoffer under en viss grense i fôrvarer, der stoffene ikke har 
farmakologisk effekt, men har næringsverdi. Glukosaminer, chondroitin og tilsvarende stoff inngår i 
dag i helsekostprodukter/tilskuddsfôr til hund, katt og hest, men også i fullfôr til dyr. I Norge 
klassifiseres stoffene som legemidler både til dyr og mennesker. Stoffene forekommer naturlig i 
råvarer som brukes i fôr og i kroppen hos mennesker og dyr.  
 
Det er vanskelig å begrense og kontrollere innførsel, omsetning og bruk av fôr som inneholder 
glukosaminer eller tilsvarende stoffer til dyr. Mattilsynet vurderer derfor å søke om doseavhengig 
dispensasjon fra legemiddelloven for glukosaminer og tilsvarende stoffer for å oppnå blant annet 

 et mer oversiktlig marked for fôrvarer med innhold av slike stoffer 
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 en praktisk tilnærming til bruk av fôrvarene  
 en mer ensartet gjennomføring av tilsynet 

 
På den bakgrunn vil det være aktuelt å fastsette grenseverdier for innhold av glukosaminer og 
tilsvarende stoffer i produkter som benyttes til fôr. Ligger innholdet over en viss grense, vil produktet 
klassifiseres som legemiddel, med et innhold under grenseverdien vil produktet klassifiseres som 
tilskuddsfôr. Mattilsynet har derfor bedt om en risikovurdering av å tillate innhold av glukosaminer, 
chondroitin og tilsvarende stoffer under en viss grense i fôrvarer, der stoffene ikke har farmakologisk 
effekt, men har næringsverdi. Innholdet i forhold til grenseverdien vil avgjøre om fôrvaren skal 
klassifiseres som legemiddel eller som tilskuddsfôr. 
 
Faggruppen har opprettet en egen ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Ad hoc-gruppen ledes 
av Aksel Bernhoft. Øvrige medlemmer er Kari Grave, Ole Torrissen og Birger Svihus. Frist for 
vurderingen er satt til 30.april 2008.  
 
Risikovurdering – kriterier for trygg bruk av vegetabilske fôrmidler til oppdrettsfisk (07/604). 
Faggruppen diskuterte videre bestillingen fra Mattilsynet vedrørende vurdering av kriterier for trygg 
bruk av vegetabilske fôrmidler til oppdrettsfisk.  
Faggruppen har nedsatt en ad-hoc gruppe som arbeider videre med saken. Ad-hoc gruppen består av 
følgende medlemmer: Leder Gro-Ingunn Hemre (NIFES), Birger Svihus (UMB), Heidi Amlund 
(NIFES), Marit Aursand (SINTEF), Anne Marie Bakke McKellep (NVH), Einar Ringø (Norges 
fiskerihøgskole) og Rolf Erik Olsen (Havforskningsinstituttet). Rolf Erik Olsen ble nytt medlem av 
Ad-hoc gruppen etter jul. Ad-hoc gruppen har hatt møter 18 desember og 31 januar. Ad-hoc gruppen 
har kommet godt i gang med arbeidet, og en plan og disposisjon er laget. Tidsplanen følges foreløpig, 
og et utkast av rapporten vil fremlegges for faggruppe 6 på møtet 29. mai. En tar også sikte på å 
presentere denne internasjonalt på et møte i oktober 2008 (konferanse om fisk og fôr i Japan). 
 
Risikovurdering  - Vurdering av Gelly-feedmetoden som hygienisering ved bruk av 
akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr (08/603). 
Faggruppen har mottatt en bestilling på en vurdering av Gelly-feed metoden som hygienisering ved 
bruk av materiale fra akvakulturdyr i fôr til akvakulturdyr.  
Bakgrunnen for bestillingen er at Mattilsynet har mottatt søknad om å godkjenne Gelly-feed metoden 
som hygienisering for materiale fra akvakulturdyr til bruk i fôr til akvakulturdyr, som bruk i fôr til 
oppdrettstorsk når det produseres av biprodukter fra laks.  
 
Det har tidligere ikke vært tillatt å benytte materiale fra oppdrettsfisk i fôr til oppdrettsfisk. I 2008 ble 
det imidlertid vedtatt et nytt regelverk i Norge som åpner for slik anvendelse under visse vilkår. 
Mattilsynet har bedt faggruppen om å vurdere om informasjonen om Gelly-feed metoden er 
tilstrekkelig til å oppfylle kravene til metode gitt i det nye regelverket.  
 
Faggruppen har opprettet en ad hoc-gruppe som skal vurdere denne saken. Ad hoc-gruppen ledes av 
Trond Møretrø. Øvrige medlemmer er Ole Torrissen, Live Nesse, Brit Hjeltnes og Espen Rimestad. 
Frist for vurderingen er satt til 1.april 2008. 
 
5. Orientering fra Mattilsynet 
Knut Flatlandsmo fra Mattilsynet orienterte om aktuelle saker fra møtene i EU’s faste komité for 
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. Hans Birger Glende fra Mattilsynet på Ås orienterte om 
kontrollordningen av importert fôr. 
 
6. Saker fra møte i Hovedkomiteen 
Leder for FG6 refererte fra møte i Hovedkomiteen 24. januar. En av hovedsakene var også denne 
gangen strategisk plan etter at alle faggruppene nå har kommet med sine innspill. Det var også en del 
diskusjon rundt kreditering av VKM arbeidet. 
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7. Orientering fra ad-hoc grupper/undergrupper eller lignende 
 
Samvirkende toksiske effekter av stoffer i blanding 
Det er nedsatt en ad hoc-gruppe i VKM som har gjort en vurdering av samvirkende toksiske effekter 
av stoffer i blanding. Ad hoc-gruppen består av representanter fra flere av faggruppene i VKM. Bjørn 
M. Jenssen orienterte om at dette har blitt en stor og veldig detaljert rapport. En forenklet utgave blir 
oversatt til norsk. 
 
Risikovurdering av slam 
Det er nedsatt en ad hoc-gruppe for risikovurdering av slam. Aksel Bernhoft i faggruppe 6 sitter i ad 
hoc-gruppa og det ble kort orientert om status i arbeidet. Dette blir en stor og omfattende rapport som 
kanskje ikke blir ferdig før i 2009. 
 
GMO i fôr 
Faggruppe 3 (GMO saker) har sendt over til faggruppe 6 to saker som gjelder GMO i fôr. Det har i 
etterkant av faggruppemøtet blitt foreslått at det nedsettes en ad hoc-gruppe for behandling av slike 
saker der FG6 må stille med 2 medlemmer. Frist for uttalelse til EFSA i disse to sakene er 16 april.  
 
8. Møter o.a. av felles interesse 
Følgende møter/konferanser ble nevnt: 
Konferanse om karotenoider i Japan i juni 2008. 
Aquaculture konferanse i Polen i juni 2008 og i Japan i oktober 2008 (WFC 2008 5th World Fisheries 
Congress i Yokohama 20-24 oktober). 
 
9. Orientering fra sekretariatet 
Danica Grahek-Ogden begynte som ny koordinator for hovedkomiteen 1. januar 2008. 
Sekretariatet jobber med årsrapport for 2007 og ny strategisk plan for 2008 – 2010. 
 
10. Egeninitierte saker av faggruppen 
Risikovurdering av glukosamin og chondroitin som tilskuddsfôr til dyr er en sak som opprinnelig kom 
fra Mattilsynet (MT) til Veterinærinstituttet (VI) Aksel Bernhoft ved VI anmodet MT om at saken 
heller ble sendt til VKM for en faglig diskusjon på bredere nivå. 
 
11. Eventuelt  
Faggruppen ønsker trening i mediehåndtering. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem i VKM 
vil delta på faggruppemøte i oktober og gi en innføring i mediehåndtering. 
 
Det ble avtalt flg. møtedatoer for resten av 2008: 29. mai i Bergen, 9. oktober i Oslo og 3. desember i 
Trondheim. 


