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Protokoll fra møte i Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi i 
VKM, mandag 04.12.06 kl. 10.00-15.00 

 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppen for ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi:  
Lene Frost Andersen, Livar Frøyland, Ragnhild Halvorsen, Margaretha Haugen (møteleder), 
Kåre Julshamn, Helle Margrete Meltzer, Judith Narvhus og Jan Erik Paulsen 
 
Observatører:  
Hanne Marit Gran fram til kl 14.00 (Mattilsynet), Lars Johansson (Sosial- og 
helsedirektoratet) 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Bente Mangschou (Ref.) 
 
 
1 Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 
Leder for faggruppen, Margaretha Haugen, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for 
ernæring (human), dietetiske produkter, ny mat og allergi.  
 
Judith Narvhus orienterte om at hun har vært i kontakt med bedriften som har søkt om 
tilsetning av vitamin K uten at det er blitt formalisert noe nærmere samarbeid. Ingen erklærte 
seg inhabile på dette møtet. 
 
 
2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Orientering fra Mattilsynet om ny mat og endring 
av norsk regelverk på området ble meldt som sak til Eventuelt. 
 
 
3 Oppfølging av saker fra forrige møte 
Forslag til valg av metode ved ny Norkost er sendt til Hovedkomiteen (HK), og vil bli 
behandlet på møte i HK 5. desember 2006. 
 
Mattilsynet har ikke avklart (forvaltningsmessig) status for tilskudd med etylestere av omega 
3 fettsyrer. Sekretariatet vil kontakte Mattilsynet for å høre hvor lang tid en slik avklaring 
forventes å ta. 
 
4 Saker som ble behandlet på møtet 
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Vurdering av sukker/søtstoffer i leskedrikker 
Nytt utkast til utredningen ” Impact on health when sugar is replaced with intense sweeteners 
in soft drinks, ‘saft’ and nectar” ble gjennomgått og diskutert med hovedvekt på de siste 
kapitlene. Utredningens kap 1-9 ble behandlet på møtet 18. oktober. Ad hoc gruppen har 
vurdert innspillene fra faggruppe 4 og 7 og Hovedkomiteen, og gjort endringer i samsvar med 
disse innspillene. Siden forrige møte var det utarbeidet nye underkapitler om sukralose og 
benzosyre/benzoater og konklusjon for hele kap 9 samt en beskrivelse av bruken av ADI i 
forhold til barn. Det var også gjort enkelte andre endringer i kap 1-9. 
 
I tillegg var det utarbeidet to nye kapitler – kap 10 som diskuterer kapitlene 1-9, og kap 11 
som besvarer spørsmålene fra Mattilsynet.  
 
Faggruppen ønsker at beregninger for hvor mye brus med intense søtstoffer de ulike 
aldersgruppene kan drikke før ADI for acesulfam K og benzosyre overskrides skal inkluderes 
i rapporten, og spørsmålstilte hvor store eksponeringskilder sukrede leskedrikker er 
sammenlignet med de kunstig søtede alternativene. 
 
Mindre kommentarer og forslag til endringer skulle sendes sekretariatet senest 11. desember. 
 
Faggruppen synes utredningen er grundig og berømmet ad hoc-gruppen for arbeidet. 
 
Krav til dokumentasjon for ny mat 
Faggruppen diskuterte utkast til skjema for krav til dokumentasjon for ny mat. Utkastet var 
endret i samsvar med innspillene fra møtet i faggruppen 18. oktober. Faggruppen diskuterte 
utkastet og besluttet at det bør omarbeides slik at det utarbeides ulike skjemaer for de ulike 
kategoriene ny mat. Det vil være behov for mer dokumentasjon for et produkt som skal være 
gjenstand for en komplett risikovurdering sammenlignet med saker der det bare skal vurderes 
særnorske forhold, eller saker som er ”substantial equivalent” med saker som har vært 
riskovurdert tidligere. Sekretariatet og medlemmer i faggruppen skal utarbeide nytt forslag til 
neste møte i faggruppen. 
 
Vurdering av søknad om berikning med vitamin K 
VKM har mottatt et utkast til bestilling på vurdering av tilsetning av vitamin K2 til 
melkedrikker, syrnede melkeprodukter (herunder yoghurt) samt frukt- og grønnsaksdrikker 
fra Mattilsynet. Vurderingen skal inkludere hvorvidt angjeldende berikede produkter vil 
kunne medføre helserisiko for befolkningen eller grupper av befolkningen, og i så fall hvilken 
helsefare. Mattilsynet ber også om at VKM vurderer hvor stor sannsynlighet det er for at en 
slik eventuell helsefare kan oppstå. 
 
Faggruppen diskuterte usikkerheter ved analysemetoden for vitamin K2, og manglende 
kunnskap om innholdet av vitamin K2 i matvarer, dermed også manglende kunnskap om 
eksponering i befolkningen. Sekretariatet vil be om at Mattilsynet innhenter god 
dokumentasjon for metodikk (inkludert validering av metode) samt opplysninger om 
berikning med vitamin K2 forekommer i andre land fra søker. 
 
Ikke alle opplysninger fra søker var sendt ut i forkant av møtet. Sekretariatet ettersender disse 
opplysningene. 
 
Medlemmer i faggruppen vil vurdere dokumentasjon fra søker når denne kommer, og 
innhente tilgjengelige data for inntak i befolkningen fram til neste møte. 
 
Etiske problemer i Fagguppe 7 

 2



Dok.nr. 06-700-6 

Faggruppen diskuterte notat om etiske problemer ved risikovurderinger som i liten grad 
vektlegger ernæringsmessige aspekter på møtet 18.10. I etterkant av møtet, er notat bearbeidet 
i samsvar med denne diskusjonen, og sendt HK for behandling på møtet 5. desember. I notatet 
ber Faggruppe 7 om at Hovedkomiteen drøfter saken, og eventuelt kommer med forslag til 
videre håndtering av problemstillingen. 
 
5 Møter o.a. av felles interesse 
Faggruppeleder refererte fra EFSA Conference on Nutrition and Health Claims 8-10. 
november.  
 
Forordning for bruk av ernærings- og helsepåstander er nylig vedtatt i EU. Kun produkter 
med såkalt ernæringsprofil kan merkes og markedsføres med helsepåstander. Det er enn så 
lenge ikke besluttet hvilke parametere som bør vektlegges ved fastsettelse av såkalt 
ernæringsprofil. Helsepåstander må, som andre påstander på matvarer, kunne dokumenteres. 
Hensikten med denne konferansen var å gi medlemsland, forbrukerorganisasjoner og 
matvareindustrien anledning til å fremme sine synspunkter når det gjelder helsepåstander med 
hovedvekt på hvilke parametere som bør vektlegges ved fastsettelse av såkalt ernæringsprofil, 
samt hva slags dokumentasjon som bør anses å være tilstrekkelig for å dokumentere ulike 
typer helsepåstander. EFSA vil få en avgjørende rolle i det framtidige arbeidet med 
helsepåstander og ernæringsprofil i EU. 
 
Det er uklart for Faggruppe 7 hvorvidt Mattilsynet vil involvere VKM i dette arbeidet 
framover. Sekretariatet vil kontakte Mattilsynet for å klarlegge hva slags planer Mattilsynet 
har på området helsepåstander. 
 
Det har vært møte i Codex Committee on Foods for Special Dietary Uses (CCNFSDU) i 
månedsskifte oktober/november d.å. Mattilsynet deltok på dette møtet, men hadde dessverre 
ikke anledning til å orientere faggruppen i denne omgang. Mattilsynet vil forsøke å sette av 
tid til å orientere faggruppen på neste møte. Faggruppen har bedt om at Mattilsynet holder 
VKM orientert om følgende temaer som er under diskusjon i CCNFSDU: 

• Risikoanalyse for næringsstoffer 
• Helsepåstander 
• Berikning 

 
 
6 Eventuelt 
Mattilsynet har rettet spørsmål til VKM angående eksponeringsberegninger for barn i 
vurdering av tilsetning av jod og fluor til salt. Faggruppeleder og sekretariatet ser på dette 
spørsmålet, og gir tilbakemelding til Mattilsynet. 
 
Mattilsynet har varslet at det vil komme bestilling på vurdering av 5 Ny mat saker i nær 
framtid. Mattilsynet vurderer også å be VKM foreta en mer generell risikovurdering av 
fiskeolje-/omega 3 produkter, og ber om innspill på hva som vil være relevant å inkludere i en 
slik risikovurdering. Faggruppe 7 henviser til kap 4.2.2 og 8.2.1 i VKMs rapport fra 2006 Et 
helhetssyn på fisk og annen sjømat i norsk kosthold. Fiskeolje konsentrater, selolje, hvalolje, 
krillolje etc. er imidlertid ikke vurdert her. Faggruppen anser at omega 3 fettsyrer fra blant 
annet sjøpattedyr, ”ulike konsentrater”, krilloljer og fosfolipider fra marine kilder vil være 
produkter som vil øke i omsetning i tiden framover.  
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Faggruppe 7 ønsker at Mattilsynet kommer på neste møte (14. februar) og orienterer om 
hvordan VKM vil bli forelagt Ny mat-saker i framtiden (arbeidsmetoder, arbeidsgang, når i 
prosessen vil VKM bli involvert etc.).  
 
 
7 Nye møtedatoer 
Neste møter i Faggruppe 7 vil bli 14. februar og 21. mars kl. 10.00 – 15.00. 
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