Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 16.06.2017, kl. 10.00
Sted: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Pilestredet Park 7A, Oslo
Møteleder: Ida Skaar

Deltakere
Fra Faggruppe 11:
Ida Skaar, Tor Gjøen, Anders Jelmert, Jacques Godfroid, Arne Tronsmo, Arinze Okoli, Bjørnar Ytrehus
Forfall:
Jörn Klein
Fra sekretariatet til VKM:
Siamak Yazdankhah, Nana Asare (referent)

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles
på møtet.

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad.

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen
Ida Skaar, faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, 8. juni 2017.
Komiteen behandlet oppdraget om Vurdering av helserisikoen ved radioaktivitet i maten på
møtet. Detaljert informasjon kommer på www.vkm.no

4. Nytt fra sekretariatet
Nana Asare, orienterte kort om felles VKM- og EFSA-symposium, 26-27. oktober 2017.
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Gro Mathisen, prosjektleder for interne omorganiseringen i sekretariatet orienterte om
statusen på prosjektet, etterfulgt med diskusjon rundt temaet.

5. Bestilling som skal behandles på møtet
Siamak Yazdankhah, prosjektleder, ga presentasjon om bestillingen Antimikrobiell resistens
hos ville dyr - «Desk study and risk assessment of antimicrobial resistance in wild animals».
Noen punkter ble diskutert og detaljerte forslag fra medlemmene finnes her på Risken.

6. Risken
Astrid Tvedt ga en opplæring av VKMs intranett. Brukerveiledning til Risken ligger under
Arbeidsstøtte – Rutiner og opplæring – Medlemmer. Eventuelle spørsmål kan sendes til
intranett@vkm.no

7. Oppfølging av saker fra forrige møte
Arne Tronsmo orienterte om risikovurdering av mikroorganismer i gjødselprodukt –
«Microorganisms in biostimulants». Prosjektet var et samarbeid med andre faggrupper i VKM
og eksterne eksperter. De fire slektene av mikroorganismene som er vurdert er Azospirillum,
Rhizobium, Mycorrhiza og Azotobacter. Prosjektgruppen konkluderte at det er lite sannsynlig
at bruk av mikroorganismer i gjødselprodukter vil ha negativ effekt på helsa til mennesker,
dyr og planter eller på biologisk mangfold. Rapporten skal publiseres i juni.

8. Møter o.a. av felles interesse
Arinze Okoli og Jacques Godfroid orienterte litt om deres erfaring på BTSF «Better Training
for Safer food» kurs i regi av EU-KOM.
Nana Asare informerte om «International Training in Health risk assessment» i regi av
Karolinska.

9. Saker til hovedkomiteen
Det er ønskelig at hovedkomitéen skal ta opp et selvinitiert oppdrag om syntetiske
mikroorganismer. Arinze Okoli skriver et forslag og sender det til Ida Skaar.
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10.

Eventuelt

Ingen saker

11.

Nye møtedatoer

Neste møte i faggruppen er satt til 6. november, med forbehold.
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