Protokoll
For møte i faggruppen for hygiene og smittestoffer
Dato: 25.05.2018, kl. 10.00
Sted: VKM
Møteleder: Yngvild Wasteson

Deltakere
Fra Faggruppe for hygiene og smittestoffer: Yngvild Wasteson (leder), Georg Kapperud, Jørgen
Lassen, Jan Thomas Rosnes, Olaug Taran Skjerdal, Eystein Skjerve, Karl Eckner , Judith Narvhus,
Truls Nesbakken, Lucy Robertson
Forfall: Line Vold
Fra sekretariatet til VKM: Danica Grahek-Ogden
Fra Mattilsynet: Turid Berglund

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Yngvild Wasteson ønsket velkommen til møte, ingen erklærte seg inhabile i saker som skal
behandles på møte.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Godkjent uten endringer.

Saker fra møte i Hovedkomiteen
VKMs rapport om kunnskapsbehov 2018
Annet hvert år lager VKM en rapport som skal oppsummere kunnskapsbehov som er
avdekket i VKMs risikovurderinger, denne gangen blir det for perioden 2016 - 2017.
Rapporten skal ha samme struktur som 2016-rapporten, og skal deles inn i områdene miljø,

Agenda møte i [legg inn navn på FG/HK/prosjektgruppe]
xx.xx.xxxx

1

trygg mat og matproduksjon. Hovedkomiteen støttet innholdet i rapporten. Rapporten er
imidlertid litt for ordrik og lang, og det hadde vært ønskelig med mer balanse mellom
akvatiske og terrestriske problemstillinger. Balansen gjenspeiler VKMs oppdrag perioden
2016 – 2017 og er derfor vanskelig å endre i denne omgang.

Genredigering
Genredigering medfører utfordringer for dagens GMO-lovgivning, blant annet fordi
teknologien gjør det mulig å endre i DNA-et til en organisme uten at dette kan spores som et
CRISPR resultat. Det er per i dag ikke besluttet om bruk av genomredigering eller andre nye
genteknologier i matproduksjonen skal omfattes av dagens GMO-regelverk. Det er heller ikke
utarbeidet retningslinjer for hvordan disse organismene skal risikovurderes.
Prosjekteier Merethe Aasmo Finne presenterte bakgrunnen for dette selvinitieringsprosjektet.
Både Miljødirektoratet og Mattilsynet har vist stor interesse for prosjektet og kommet med
innspill til mandatet. På bakgrunn av at dette prosjektet har en meget tverrfaglig profil, er
det ønskelig å forankre dette prosjektet i hovedkomiteen.

Mikroplast
Arbeidstittelen til dette prosjektet er «Mikroplast – forekomst og implikasjoner for trygg mat
og miljø i Norge». Hovedkomiteen hadde i utgangspunktet tenkt at prosjektet skulle
resultere i en kort uttalelse på to-tre sider. I etterkant har resultatmålet imidlertid ekspandert
på grunn av bredden og den faglige kompleksiteten i mandatet, og med tanke på interesse
og uro hos myndigheter og befolkning.

Terminologi
Det skal være åpenhet om VKMs arbeid. Måten VKM vurderer, beskriver og kommuniserer
risiko og usikkerhet i rapportene og deretter i andre kanaler har stor betydning for hvordan
mottakerne oppfatter VKMs konklusjoner og for hvilken tillit de har til VKMs arbeid og VKM
som etat. Det er viktig for VKMs omdømme at vi har en nyansert og samtidig harmonisert
bruk av farebegrep på tvers av faggrupper i vår kommunikasjon.
Vinteren 2015 ble det startet opp et internprosjekt i sekretariatet for å se på aspekter knyttet
til terminologi og usikkerhet i risikovurderingene. Målet med dette arbeidet er å bidra til at
hovedkomiteen, faggruppene og sekretariatet får et bedre grunnlag til å vurdere om alle
usikkerhetselementer er tatt med i vurderingen, og om elementene er vektlagt på en måte
som et felles fagmiljø kjenner seg igjen i. I tillegg er det viktig for våre oppdragsgivere at vi
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klarer å kommunisere graden av usikkerhet i konklusjonene våre siden dette kan ha
betydning for deres valg rundt håndtering.

Saker som skal behandles på møtet
Listeria helseråd
FG1 har opprettet fire delprosjektgrupper som har jobbet med de forskjellige
matvaregrupper. Taran Skjerdal, med medlemmer i delprosjektgrupper, presenterte arbeid
med vurdering og svar på spørsmål. Medlemmer av FG1 diskuterte presentert vurdering og
ga innspill til mindre endringer.
Vedtak: Vurdering godkjennes med de endringer som kom på møte. Dokumentet ferdigstilles
og legges ut på Risken for gjennomgang før åpent overleveringsmøte 14. juni.

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker

Status for øvrige saker i faggruppen
Villsvin
Eystein Skjerve informerte om arbeid i avslutningsfasen av vurdering av villsvin. Vurdering
var på høring i faggruppen for hygiene og smittestoffer, faggruppen for dyrehelse og
dyrevelferd og faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter. Vurdering
var revidert i tråd med kommentarer og skal nå godkjennes av en oppnevnt
godkjenningsgruppe før publisering 21. juni.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Ingen saker

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende
Ingen saker
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Saker til hovedkomiteen
Innspill til hovedkomiteen
Medlemmer i faggruppen diskuterte forespørsel om innspill og kom med forslag til mulige
selvinitieringer som legges frem på møte i hovedkomiteen og som kan komme i tillegg til
planlagt bestilling om vurdering av antimikrobiell resistens i slam.
Faggruppen ga sin støtte til opprettelsen en ressursgruppe som består av VKM-medlemmer
med kompetanse innenfor statistikk, modellering, kart, meteorologi etc. slik at disse
ekspertene ikke fordeles på de mest aktuelle faggruppene, men heller betjener
prosjektgruppene og faggruppene i de sakene der det trengs.
Som innspill for oppstartsmøte i den nye komiteen ga medlemmer et forslag om en
foredragsholder som kan sette de forskjellige perspektiver i risikovurdering i et større bilde
uten at noen navn ble nevnt spesielt.
Som høydepunkter som faggruppen mener det vil være verdt å trekke frem på HK-møtet
under et tilbakeblikk på perioden 2015-2018 i VKM nevnes arbeid med CWD vurdering og
vurdering av Listeria helseråd.

Møter o.a. av felles interesse
Ingen saker

Nytt fra sekretariatet
Ingen saker

Eventuelt
Ingen saker

Nye møtedatoer
Ingen mye møter i denne sammensetning av komiteen
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