Protokoll
For møte i hovedkomiteen
Dato: 24.09.2019, kl. 10.00 – 16.00
Sted: VKM, Sandakerveien 24 C, Oslo
Møteleder: Jan Alexander

Deltakere
Fra hovedkomiteen: Jan Alexander (leder), Vigdis Vandvik (nestleder miljø, sak 1-10),
Johanna Bodin, Helle Katrine Knutsen, Åshild Krogdahl, Merete Hofshagen, Asbjørn Magne
Nilsen, Gaute Velle, Yngvild Wasteson, Inger-Lise Steffensen, Dag O. Hessen (sak 1-10),
Taran Skjerdal.
Forfall: Trond Rafoss Edel Oddny Elvevoll, Gro-Ingunn Hemre (nestleder mat), Angelika
Agdestein, Tor A. Strand, Trine Husøy.
Fra VKMs prosjektgruppe mikroplast: Janneche Utne Skåre (sak 3)
Fra Mattilsynet: Monica Andreassen
Fra Miljødirektoratet: Janne Øvrebø Bohnhorst
Fra sekretariatet i VKM: Cecilie Rolstad Denby (direktør), Ingrid M. Høie, Anne-Marthe Ganes
Jevnaker (sak 4), Ville E. Sipinen (sak 4), Dean Basic (sak 4), Merethe Aasmo Finne, Elin
Thingnæs Lid (ref.), Micael Wendell (sak 4), Siamak Yazdankhah (sak 4).

1 Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Jan Alexander ønsket velkommen til møtet. Gaute Velle meldte seg inhabil i sak 3 om
mikroplast og forlot møtet da saken ble behandlet. Merethe Hofshagen og Trond Rafoss
meldte seg inhabile i sak 5 om nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold. De forlot
møtet da saken ble behandlet.
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2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent uten endringer. Protokollen fra møtet 28 – 29. mai
har vært på høring hos møtedeltakerne. Hovedkomiteen hadde ingen øvrige innspill til
protokollen før den publiseres på vkm.no.

3 Mikroplast – forekomst og implikasjoner for mattrygghet og
miljø i Norge
Hovedkomiteen ser et behov for en oversikt over hva som finnes av kunnskap og data om
mikroplast. Komiteen initierte dette prosjektet med et ønske om å bidra til økt kunnskap om
blant annet hvilke følger mikroplast har for norsk miljø og helse.
Faglig leder Janneche Utne Skåre orienterte om prosjektgruppens arbeid siden forrige møte i
hovedkomiteen. To fagfeller har gitt sine innspill og Skåre orienterte om prosjektgruppens
implementering av disse i utkastet som hovedkomiteen fikk tilsendt i forkant av møtet.
Hovedkomiteen gjennomgikk dokumentet kapittel for kapittel, diskuterte innhold og gav
innspill til teksten. Gjennomgangen krevde mer tid enn det var satt av til på møtet. Målet var
godkjenning av rapporten på dagens møte. Saken ble derfor prioritert fremfor andre saker
på agendaen. Sekretariatet vil legge bedre til rette for hovedkomiteens behandling av saker i
forkant og under møter, spesielt i denne typen omfattende saker som er ekstra krevende.
Vedtak: Hovedkomiteen godkjente rapporten med de endringer som hovedkomiteen kom
frem til på møtet. Prosjektgruppa tar innspillene med i ferdigstillingen
av rapporten. Medlemmene har frist torsdag 26. september for å levere sine innspill skriftlige
til prosjektgruppen.

4 CRISPR og andre genomredigeringsteknikker - implikasjoner
for risikovurdering
VKM har selvinitiert dette prosjektet om genomredigeringsteknikker og implikasjoner ved
risikovurdering av organismer utviklet med disse teknikkene. Mandatet for prosjektet er
omtalt på vkm.no. Prosjektet er forankret i hovedkomiteen og har seks delprosjekter.
Delprosjekt 1 beskriver ulike genomredigeringsteknikker. Delprosjektene 2-4 presenterer
eksempler på genomredigerte planter, husdyr (både landdyr og fisk) og mikroorganismer,
med vekt på arter og egenskaper som er relevante for norske forhold, både med hensyn til
import og produksjon i Norge. Delprosjektene 1-4 skal nå avsluttes. Videre skal VKM se
nærmere på utfordringer knyttet til helse- og miljørisikovurdering av de genomredigerte

Protokoll fra møte i hovedkomiteen 28-29.05.2019

2

organismene (delprosjekt 5), og hvilke mulige konsekvenser utsetting av organismene kan
ha for norsk biologisk mangfold (delprosjekt 6).
Prosjekteier Merethe Aasmo Finne orienterte om at Johanna Bodin har tatt over som faglig
leder av prosjektet. Aasmo Finne presenterte deretter status for prosjektet, inkludert en
orientering om det videre arbeidet med delprosjekt 5. Hovedkomiteen gikk deretter gjennom
tekstene utarbeidet for delprosjekt 1 - 4 med mål om en foreløpig godkjenning av disse
delene av rapporten. Hovedkomiteen fikk også muligheten til å gi innspill til beskrivelsen av
bakgrunn og til foreløpig disposisjon for delprosjekt 5.
Vedtak: Hovedkomiteen godkjente tekstene med de endringene de kom frem til på møtet.
Prosjektgruppen vil ferdigstille tekstene for delprosjektene 1 - 4 i henhold til hovedkomiteens
innspill. Hovedkomiteen støttet prosjektgruppens plan for videre arbeid med delprosjekt 5.

5 Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold
Det ble ikke tid til å orientere om status i arbeidet i prosjektet. Prosjektgruppen ønsker
innspill om stoffer som skal inkluderes i vurderingen, helst med en begrunnelse for hvert
stoff. Hovedkomiteens medlemmer som er habile i saken vil blir bedt om å spille inn stoffer
til prosjektleder Kirsten E. Rakkestad og vil motta en egen epost om dette sammen med en
orientering om status i arbeidet.

6 Uavhengige kunnskapssynteser - grunnlag for gode
kunnskapsbaserte beslutninger
I denne selvinitierte uttalelsen om uavhengige kunnskapssynteser vil VKM oppsummere
erfaringer som uavhengig vitenskapskomité gjennom 15 år, og peke på utfordringer og
muligheter som ligger i uavhengige vitenskapelige kunnskapssynteser.
Hovedkomiteen gikk gjennom kapittel for kapittel, diskuterte innhold og gav innspill til
teksten. Dokumentet skal utgå fra hovedkomiteen og skal etter planen godkjennes på neste
møte i hovedkomiteen, 6. desember.
Vedtak: Prosjektgruppen vil jobbe videre med dokumentet etter innspill fra hovedkomiteen.

7 Identifisering og rangering av fremmedstoffer i mat
Det ble ikke tid til denne saken på møtet. Inger-Lise Steffensen, faglig leder i prosjektet,
skulle presentere en oppsummering av arbeidet, som nå er publisert. Monica Andreassen
skulle deretter orientere om Mattilsynets bruk av rapporten.
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Vedtak: Utsatt til neste møte.

8 VKMs nye rolle som CITES SA
Det ble ikke tid til denne saken på møtet. Janne Øvrebø Bohnhorst og Håkon Holand (via
Skype) fra Miljødirektoratet skulle orienterer om VKMs kommende rolle som CITES Scientific
Authority for Norge.
Vedtak: Utsatt til neste møte.

9 Nytt fra sekretariatet
Cecilie Rolstad Denby orienterte om at VKM nå tester ut bruk av Facebook. Sekretariatet vil
utarbeide retningslinjer for bruken. Blant annet vil talspersoner for konkrete saker få støtte
fra sekretariatet til å følge opp eventuelle innlegg fra publikum.
Sekretariatet vil se på medlemmenes titler på vkm.no og vurdere om professortitler skal
komme mer til uttrykk.
Sekretariatet planlegger prosess i arbeidet med ny strategi for perioden 2020-2024, og vil
orientere mer om dette etter hvert.
Sekretariatet utarbeider et mandat for VKMs neste rapport om kunnskapsbehov.
Sekretariatet vil presentere dette på neste møte i hovedkomiteen.
Sekretariatet er i dialog med FHI om mulig flytting av VKMs lokaler.
Vedtak: Hovedkomiteen tok orienteringen til etterretning.

10 Eventuelt
Ingen saker.

11 Nye møtedatoer
Neste møte i hovedkomiteen er 6. desember.
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