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Protokoll 

For møte i faggruppen for fôr til terrestriske og akvatiske dyr 

(Faggruppe 6) 

Dato: 27.09.2018, kl. 9-15 

Sted: Sandakerveien 24 C, bygg D, VKM. 

Møteleder: Åshild Krogdahl 

 

Deltakere  

Fra Faggruppe 6:  

Åshild Krogdahl (leder), Live Nesse, Erik-Jan Lock, Trine Eggen, Håvard Steinshamn og Christiane 

Kruse Fæste. 

Forfall:  

Einar Ringø, Robin Ørnsrud 

Fra sekretariatet til VKM:  

Gisle Solstad, Nina Sand, Astrid Tvedt og koordinator for FG 6 Tron Ø. Gifstad (ref.) 

 

1. Velkommen 

Faggruppeleder ønsket velkommen til møtet.   

2. Hele faggruppen presenterer seg. Litt om bakgrunn og hva 

man har gjort/gjør i dag. Hvorfor VKM? 

Alle presenterte seg og forklarte hvor de jobber, hvilken faglig bakgrunn de har, deres 

forskningsområde og hvorfor de har søkt VKM.  
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3. Godkjenning av møteinnkallelse, dagsorden og protokoll. 

Fravær, habilitet og godtgjøring 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Ingen erklærte seg inhabile vedrørende de saker 

som skulle opp på dette møtet. Det var ingen merknader til protokollen fra forrige møte. 

4. Bestilling og oppdrag fra A til Å  

Koordinator for faggruppen presenterte hele prosessen og rutinene, fra VKM mottar en 

bestilling fra Mattilsynet/Miljødirektoratet til rapporten blir publisert. Praktiske spørsmål ble 

besvart.   

5. En ferdig-behandlet sak fra bestilling til sluttføring. 

Suksesshistorie – Koksidiostatikavurderingen. 

Faggruppemedlem Live Nesse presenterte prosessen for vurderingen «Risikovurdering av 

utvikling av antimikrobiell resistens ved bruk av koksidiostatika i fjørfefôr», fra 

bestillingsfasen til gjennomføringsfasen, sluttfasen og publisering. Dette arbeidet startet i 

september 2014 og vedvarte til rapporten ble publisert i desember 2015.  

6. Nytt fra sekretariatet og kommunikasjon 

Administrasjonssjef i VKM, Gisle Solstad, holdt en presentasjon om habilitetsskjema og 

praksis rundt dette og om godtgjørelse i VKM. Kommunikasjonsrådgiver i VKM, Astrid Tvedt, 

holdt en presentasjon om VKMs sharepoint (Risken) og hvor man kan finne arbeidsstøtte og 

svar på ting på Risken.  

7. Kadmiumvurderingen – gjennomgang og 

status/kommentarer 

Ved gjentatt bruk av gjødsel over tid vil kadmium kunne akkumulere i jord, som igjen kan 

føre til negative helse- og miljøeffekter. Mattilsynet har derfor bedt VKM se på muligheten for 

at enkelte områder i Norge kan bli overeksponert for kadmium og om dette vil påvirke 

jordsmonn og miljø, planter og dyr. I så fall vil noen typer EU gjødsel være uegnet i disse 

områdene. VKM medlem Trine Eggen er faglig leder for prosjektgruppen. Arbeidet så langt 

ble presentert. Etter noe diskusjon om «funnene» i arbeidet, konkluderte gruppen med at en 

avklaring med Mattilsynet om de foreløpige resultatene, videre arbeid og tidsramme er 

nødvendig. 
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8. Faggruppens arbeid i ny komite og mulige oppdrag 

Faggruppen gikk gjennom Mattilsynets liste med forslag til mulige nye bestillinger og 

diskuterte også forslag til egeninitierte bestillinger. Aktuelle er disse: 

Kunnskap og kunnskapsbehov om naturlige plantegifter i mat og fôr. Faggruppen ønsker å 
bli involvert i denne bestillingen.  

Mikroplast i fiskefôr kan også være noe som kan være et aktuelt tema for faggruppen. 

Risiko knyttet til bruk av makroalger i fôrvarer, med spesiell fokus på landdyrfôr. Her er det 
lite data, men mulig å gjøre en kunnskapsoppsummering. 

Vurdering av behovene for kunnskap om fremmedstoffer i det norske kostholdet. Her bør en 
også se på fôrets betydning.  

Oppdatering av helhetsvurdering av fisk med henblikk på bl a dioksiner og PCB. Også fôrets 
innhold av slike uønskede stoffer må vurderes her. 

En eventuell bestilling om risiko ved import av grovfôr bør forankres i vår faggruppe. 

Andre mulige oppdrag som ble nevnt og som evt kan selvinitieres av faggruppen eller 

diskuteres med Mattilsynet som oppdragsgiver, er fôr til husdyr, fisk og kjæledyr med svært 

høyt innhold av vitaminer og mineraler. Høye doser, særlig av de fettløselige vitaminene, kan 

gi helseskader hos dyra. Høye doser i dyrefôr kan også medføre høye innhold i produkter fra 

disse dyrene og representere en fare for overdosering også for mennesker, dvs for enkelte 

sårbare grupper, særlig de som spiser mye lever.  

9. Møter o.a. av felles interesse 

Det ble ikke tid til å diskutere dette punktet. 

10. Eventuelt 

Det ble ikke tatt opp noe under eventuelt. 

11. Nye møtedatoer 

Neste møte 19 november hvis Kadmiumvurderingen er klar for godkjennelse. 


