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Protokoll fra møte i Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 
SINTEF, torsdag 15. november 2007, kl. 10.00-16.00 

Deltakere: 
Fra Faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr  
Marit Aursand (leder), Bjørn M. Jenssen, Aksel Bernhoft, Gro Ingunn Hemre, Heidi Amlund, Live 
Nesse, Ole Torrisen 
 
Forfall: Birger Svihus 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppe 6, Tron Ø. Gifstad (Ref.) 
 
Fra Mattilsynet:  
Ingen fra Mattilsynet hadde anledning til å møte. 
 
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 ingen kommentarer til protokollen. 
 
3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 
Leder for FG6 refererte fra møte i Hovedkomiteen 13. september. En av hovedsakene var strategisk 
plan: Hovedkomiteen ønsker at hver faggruppe bidrar til VKMs strategiske plan for 2008. Ideen bak 
ønsket er å synliggjøre arbeidet i gruppene og økt bevisstgjøring i gruppene. Faggruppene skal 
formulere egne mål og/eller strategier knyttet opp mot de tre hovedmålene som allerede er formulert 
av Hovedkomiteen. Det ble under møtet i FG 6 laget et forslag til strategisk plan for faggruppen. 
Forslaget blir sendt ut på høring til faggruppemedlemmene etter møte for eventuelle kommentarer. 
Forslaget skal sendes til Hovedkomiteen innen 24 januar. 
 
4. Saker som skal behandles på møtet 
 
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. Endelig bestilling fra Mattilsynet ble mottatt 22. 
oktober og saksbehandler hos Mattilsynet er Mette Kristin Lorentzen i Bergen. Endelig frist for 
risikovurderingen er satt til juni. 2008. Faggruppen vil også at uønskede stoffer som pesticider og 
mykotoksiner tas med i risikovurderingen.  
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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) og Einar Ringø (Norges 
fiskerihøgskole). Første møte i ad-hoc gruppa blir 18. desember. Ad-hoc gruppa sender deretter ut på 
høring i faggruppen hva de har definert inn i bestillingen. 
 
5. Orientering fra Mattilsynet 
Ingen fra Mattilsynet hadde anledning til å møte men vi gikk gjennom siste møtereferat fra EU’s faste 
komité i Brussel der Knut Flatlandsmo fra Mattilsynet var tilstede. Møte var i EU’s faste komité for 
matvarekjeden og dyrehelse, Seksjon fôrvarer. Møtets temaer var: Vurdering av tilsetningsstoffer og 
godkjenning av nye. Vedtak av Forordning vedr. skrapesjuke. Rapport til Rådet og Europa- 
parlamentet om koksidiostatika og histomonostatika. Referat fra arb.gruppemøte om uønskede stoffer. 
Mattilsynet vil informere fôrvarebransjen og andre interessenter om den diskusjon som foregår om 
krysskontaminering med koksidiostatika ved fôrblanderiene i Norge. Flatlandsmo konkluderer også i 
referatet med at foreløpig finnes det ikke gode nok alternativer til bruken av koksidiostatika i fôr. 
 
6. Saker som har vært sirkulert til faggruppen siden forrige møte. 
Siden det forrige møte i faggruppen har EFSA sendt ut på høring en ”Guidance for the assessment of 
compatibility of zootechnical microbial additives with antimicrobial substances”. Et par av 
medlemmene i faggruppen hadde sett på denne og konklusjonen var at forslaget så meget bra ut. Dette 
har blitt formidlet tilbake til EFSA. 
 
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 skal gjøre 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 fra faggruppe 6 har formulert et bidrag på vegne av Faggruppe 6. Forslaget ble diskutert og 
kommentert på møte og vil bli distribuert til alle faggruppemedlemmene. Ytterligere kommentarer må 
sendes til Bjørn innen 10 desember. 
 
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. Også rester av legemidler i slam blir vurdert i 
denne rapporten, og det diskuteres hvilke legemidler som skal tas med og eventuelle metabolitter. 
Rapporten forventes ikke ferdig før i 2008. 
 
8. Møter o.a. av felles interesse 
Sekretariatet refererte fra EFSA konferansen "Risk assessment of feed additives in the EU" som ble 
arrangert 24 og 25. oktober i Toulouse. Ellers ble flg møter nevnt: 

- Åpen høring om nanomaterialer, risiko og regulering, 22. november 2007 i Oslo, 
Teknologirådet 

- Miljøtoxikologikonfranse i Trondheim i april 2008 i regi av NTNU. 
- Genmodifisert fôr til dyr, 27. november 2007 i Oslo, Bioteknologinemda 

Det vises for øvrig til VKM sin hjemmeside som har en egen link til aktuelle møter og konferanser.  
 
Det ble videre satt fram et ønske fra faggruppemedlemmene om at Mattilsynet inviteres til neste møte 
og orienterer om kontrollordningen av importert fôr. Videre ble det diskutert å invitere til et senere 
møte representanter fra fôrindustrien (Fiskeri og havbruksnæringens landsforening, Felleskjøpets 
fôrutvikling og Norgesfôr) for å belyse hvilke utfordringer de ser framover og for å presentere VKM.  
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9. Orientering fra sekretariatet 
Sekretariatet informerte kort om at medlemmer som reiser på internasjonale 
møter/konferanser/seminarer/kurs for VKM vil bli bedt om å skrive et kort referat om hva 
møtet/konferansen omhandler, samt beskrive spesielle temaer og erfaringer som andre i VKM kan ha 
nytte av. Sekretariatet la fram et eksempel på hvordan dette kan gjøres. VKM-medlemmer som har 
deltatt på internasjonale møter/konferanser bør referere fra dette på et faggruppemøte i etterkant.  
 
Sekretariatet sender ut til faggruppen invitasjoner til møter, kurs og konferanser som kan være 
relevante. 
 
Sekretariatets koordinator for hovedkomiteen, Beate Folgerø, begynte i ny jobb 1. november 2007. Ny 
koordinator er ansatt og begynner 2. januar 2008.  
 
10. Egeninitierte saker av faggruppen 
Faggruppen er enige om at dette punktet skal være med på agendaen på hvert møte. 1 – 2 saker bør 
være selvinitierte hvert år. FG 6 tar stilling til evt. sak etter møtene med Mattilsynet og fôrindustrien i 
første halvdel av 2008. 
 
11. Eventuelt  
Ole Torrissen ble valgt som nestleder for Faggruppe 6. 
 
Faggruppen ønsker trening i mediehåndtering. Kommunikasjonsrådgiver Knut Albert Solem i VKM 
vil delta på neste faggruppemøte og gi en innføring i mediehåndtering. 
 
Det ble avtalt flg. møtedatoer for 2008: 7. februar i Oslo, 29. mai i Oslo, 9. oktober i Bergen og 4. 
desember i Trondheim. 
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