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Ad hoc-gruppe - Risikovurdering av hvitt fosfor 
 
Mandat for ad hoc gruppe 
Gruppen skal foreta en risikovurdering av hvitt fosfor med henblikk på mattrygghet, 
drikkevann og dyrehelse: 

• Mattrygghet:  
o Vil hvitt fosfor tas opp i muskelvev til beitedyr, fugl og fisk og vil den da 

foreligge på en slik kjemisk form at det vil innebære helsefare ved å spise 
kjøttet? 

o Vil hvitt fosfor tas opp i planter, bær og sopp og hvor stor risiko vil det 
innebære å spise disse vekstene 

• Drikkevann: 
o Hvilke verdier kan anses som helsemessig akseptable i drikkevann i forhold til 

human- og dyrehelse? 
• Dyrehelse: 

o Hvis aktuelle tamme og ville beitedyr får i seg uomsatt hvitt fosfor, hvilke 
dyrehelsemessige konsekvenser kan dette ha, og hvilke nivåer er aktuelle i 
forhold til dyrehelsemessige konsekvenser for slike beitedyr? 

o Er det andre dyrehelsemessige konsekvenser som bør vurderes for fugl og fisk? 
 
Rapporter utarbeidet av Forsvarsbygg (2006), Norsk institutt for vannforskning, NIVA (2005) 
og Forsvarets forskningsinstitutt, FFI (2005) kan brukes som bakgrunnsinformasjon i arbeidet 
med risikovurderingen.  
 
Mandat for ad hoc-gruppen, tidsfrister og revidert bestilling fra Mattilsynet sendes på høring 
til lederne for faggruppene 4, 5 og 8. 
 
Uttalelsen fra ad hoc-gruppen skal kvalitetssikres og behandles i faggruppe 4, 5 og 8. 
 
Sluttbehandling av saken: 
Det er to alternativer til sluttbehandling av saken: 

• Ad hoc-gruppens utkast til uttalelse sendes på høring i Faggruppene 4, 5 og 8. Ad hoc-
gruppen tar hensyn til innspillene og utarbeider en endelig uttalelse. Lederne for disse 
faggruppene blir enige seg i mellom om hvilken faggruppe som skal stå som avsender 
av saken. 

• Ad hoc-gruppens utkast til uttalelse sendes på høring i Faggruppene 4, 5 og 8. Ad hoc-
gruppen tar hensyn til innspillene og utarbeider et revidert utkast som sendes på høring 
i Hovedkomiteen, som også står som avsender av denne saken. 

 
Språk 
Mattilsynet ber om at vurderingen skrives på engelsk. 
 
Forskningsbehov 
Hvis det under arbeidet med vurderingen avsløres kunnskapshull og behov for ny 
overvåkning eller forskning, bes gruppen påpeke dette.  
 
Tidsramme 
Oppdraget er en ”vanlig sak” og Mattilsynet ber om svar innen 15.6.06. 

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) 
 


