Protokoll
Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer
Dato: 27.09.2018, kl. 09:00-15:00
Sted: Sandakerveien 24C, bygg D11, 3.etg, møterom 359
Møteleder: Johanna Bodin

Deltakere
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer:
Johanna Bodin (leder), Håvard Aanes, Nur Duale, Tage Thorstensen og Rose Vikse
Fravær: Carl Gunnar Fossdal og Monica Sanden
Fra sekretariatet til VKM:
Anne Marthe Ganes Jevnaker (ref.) og Ville Erling Sipinen
Fra Mattilsynet:
Torgun Marit Johnsen
Fra Miljødirektoratet:
Silje Veie Veiseth

1.

Velkommen

Faggruppens prosjektleder, Anne Marthe Ganes Jevnaker, ønsket velkommen til møte i VKMs
faggruppe for genmodifiserte organismer og gruppens prosjektledere ble presentert. Dagens
agenda ble også presentert.

2.

Presentasjon av medlemmene

Da dette var første møtet i faggruppen etter oppnevnelsen av ny komite ble det holdt en
presentasjonsrunde. Alle medlemmene fortalte litt om sin faglige bakgrunn og hvorfor de
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ønsker å være medlem i Vitenskapskomiteen for mat og miljø. Faggruppen for
genmodifiserte organismer har 10 medlemmer, men da VKM stadig jobber mer tverrfaglig er
tre av medlemmene også oppnevnt i andre faggrupper. Erik Joner er oppnevnt i faggruppen
for mikrobiell økologi. Inger Elisabeth Måren og Lawrence Kirkendall er oppnevnt i
faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES).

3.

Orientering fra administrasjon

Administrasjonssjef, Gisle Solstad, og administrasjonsrådgiver, Nina Sand, presenterte seg.
Nina Sand orienterte om rutiner for godtgjøring og reiser, samt DFØ portalen. Gisle Solstad
orienterte kort om VKMs rutiner for prosjektarbeid og snakket også om viktigheten av
habilitet i VKMs arbeid.

4.

Orienteringer fra kommunikasjon

Kommunikasjonssjef, Ingrid Margaretha Høie, orienterte om VKMs kommunikasjonsarbeids
og hvilke aktører som er involvert i dette arbeidet. Kommunikasjonsarbeidet spiller en viktig
rolle i bestillingsfasen, ved skriving av konklusjoner og sammendrag, samt ved og etter
publisering. Det er viktig at budskapet i VKMs risikovurderinger er forståelig, og at det brukes
klarspråk. Videre ble VKMs rutiner ved publisering gjennomgått, og retningslinjene ved
eventuelle henvendelser fra journalister.

5.

Orientering om VKMs intranett (Risken)

Denne saken ble flyttet til etter sak 9. Kommunikasjonsrådgiver, Astrid Tvedt, orienterte om
VKMs intranett som ble lansert i 2015. VKM bruker SharePoint online/Office 365. Alle
risikovurderingene til VKM har et eget prosjektrom, og alle faggruppene har sitt eget
faggrupperom på intranettet Risken. Det er svært viktig at medlemmene ikke bruker Internet
Explorer, men andre nettlesere som f.eks. Google Chrome, Mozilla Firefox eller Microsoft
Edge når de jobber i Risken. Medlemmene ble oppfordret til å lese brukerveiledningen for
Risken.
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6.

Regelverket for GMO i EU og Norge

Knut Berdal fra Landbruks- og matdepartementet presenterte regelverket for GMO i EU og
Norge.

7.

Oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet

Silje Veie Veiseth fra Miljødirektoratet informerte om at Mattilsynet og Miljødirektoratet for
tiden jobber med et felles, løpende GMO-oppdrag til VKM.

8.

Hvordan samarbeider VKM med EFSA?

Faggruppens prosjektleder, Anne Marthe Ganes Jevnaker, holdet en presentasjon om
samarbeidet mellom VKM og EFSA. EFSAs faglige nettverk og paneler ble presentert,
hovedsakelig GMO-panelet. Arbeidet med VKMs risikovurdering av GMO er koordinert med
arbeidet i EFSAs GMO-panel. Videre ble rammene og kunnskapsgrunnlaget for VKMs
risikovurderinger av GMO gjennomgått, med hovedvekt på EFSAs retningslinjer. VKMs
mandat ble også presentert.

9.

Risikovurdering av GMO i praksis

Faggruppens prosjektleder, Ville Erling Sipinen, presenterte arbeidsflyten og
arbeidsmetodene for risikovurderinger av GMO. De nye medlemmene fikk en innføring i
hvordan faggruppen jobber med vurderingen av GMO under EFSAs offentlige høringer og
risikovurderinger ved sluttføringer av GMO i Norge.

10. Presentasjon av genmodifisert mais Bt11 x MIR1662 x
NMIR604 x MON89034 x 5307 x GA21
(EFSA/GMO/DE/2018/149)
Faggruppens leder, Johanna Bodin, presenterte den genmodifiserte maisen Bt11 x MIR162 x
MIR604 x MON89034 x 5307 x GA21 (EFSA/GMO/DE/2018/149) som er på offentlig høring i
EU og EØS landene. Saken ble presentert som et eksempel for de nye medlemmene i
gruppen. Fristen for innspill til søknaden er 15. oktober, og høringsgruppen (faggruppens
faste arbeidsgruppe) vil ferdigstille eventuelle innspill innen fristen.
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11. Eventuelt
Offentlig høring av den genmodifiserte maisen DP4114 x MON810 x MIR604 x NK603 (EFSAGMO-NL-2018-150) har frist 11. november. Prosjektleder i faggruppen, Anne Marthe Ganes
Jevnaker, informerte om denne saken og det vil avtales et arbeidsgruppemøte i slutten av
oktober/begynnelsen av november.
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