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Referat 

For møte i faggruppe for mikrobiell økologi 

Dato: 01.06.2022, kl. 10.00-13:00 

Sted: Teams  

Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere 

Teamsmøte: Øivind Bergh (ØB), Pål Trosvik (PT), Yngvild Wasteson (YW), Elisabeth Henie 

Madslien (EHM), Erik Joner (EJ), Kaare Magne Nielsen, (KMN), Bjørnar Ytrehus (BY) (fram til 

kl 11:30) 

Nora Nedkvitne (NN), Miljødirektoratet 

VKMs sekretariat: Siamak Yazdankhah (SY) (referent)  

Forfall: Ole Martin Eklo (OME)  

 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder Yngvild Wasteson (YW) ønsket velkommen til møtet.  

Ingen erklærte seg inhabile i forhold til sakene som ble diskutert på møtet.  

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen kommentarer til protokollen fra forrige møte 

(16.03.2022) i faggruppen. 

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

YW gjennomgikk hva som var agenda på forrige HK-møte 2. og 3. mai.  Blant sakene var: 
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Orientering om vurderingen av dioksiner og dioksinlignende PCB (dl-PCB), framtidige 

kunnskapsbehov, overvåking av fremmedstoffer, nytte- og risikovurdering av fisk i norsk 

kosthold. Protokoller fra møter i hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider. 

4. Saker behandlet på møtet 

Surveillance of antimicrobial resistance in the environment (AMR-ECO) 

KMN gikk gjennom rapporten,  etter planen sendes rapporten til to refereer, en fra Danmark 

og en fra Portugal. På grunn av mangel på ressurser i sekretariatet, utsettes publisering av 

rapporten fra juni til august. Endelig godkjenning av rapporten skjer elektronisk etter at  

refereene har kommentert.  

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte: Ingen. 

Status for øvrige saker i faggruppen: - Protocol for risk assessment of microbial-based 

products. Faglig leder Pål Trosvik (PT) gikk gjennom protokollen. Hensikten med protokollen 

er å lage en mal som VKM skal bruke for å vurdere helse- og miljørisiko ved mikrobiologiske 

produkter på oppdrag for Miljødirektoratet (Mdir). I løpet av juni sendes protokollen til Mdir. 

Mdir sendte en av søknadene som  de har  mottatt til VKM for å teste protokollen. 

Arbeidsgruppen bestående av PT, ØB, EJ, SY og Nana Boahene (NB) testet protokollen og 

resultatet sendes til Mdir. Mdir gir tilbakemelding til VKM for eventuelle endringer i 

protokollen.    

5. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

YW gjennomgikk rapporten om kunnskapsbehov. YW oppsummerer diskusjonen og sender 

et kort referat til fagdirektør i sekretariatet Merethe Aasmo Finne som er prosjektleder i 

saken.   

6. Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen 

7. Saker til hovedkomiteen 

Ingen 
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8. Møter o.a. av felles interesse 

Ingen 

9. Nytt fra sekretariatet 

- SY orienterte at Helse- og omsorgsdepartementet har godkjent opprettelse av en ny 

faggruppe, etter forslag fra VKM. Den nye faggruppen heter Faggruppe for 

genmodifiserte legemidler og skal vurdere miljøkonsekvenser av genmodifiserte 

legemidler. Den nye faggruppen kommer i gang i den nye VKM-perioden 2022-2026. 

- SY orienterte kort om status når det gjelder ny oppnevning av VKM-medlemmer for 

perioden 2022-2026, med oppstartmøte 19. og 20. september. 

   10. Eventuelt 

Ingen saker til eventuelt. 

11. Nye møtedatoer 

Ingen flere møter i faggruppen i den nåværende perioden. Første møte i den 

kommende VKM-perioden blir tirsdag 20. September. 

 

 

 

 

 

 


