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Referat 

For møte i faggruppe for mikrobiell økologi 

Dato: 26.01.2023, kl. 10:00-15:00 

Sted: VKM-lokaler 

Møteleder: Elisabeth-Henie Madslien (leder) 

Deltakere  

Fra faggruppe for mikrobiell økologi: 

Elisabeth-Henie Madslien (leder), Gunhild Bødtker (GB), Åsa Helene Frostegård, Erik Joner (via 

Teams), Kaare Magne Nielsen (via Teams), Pål Trosvik, Astrid Louise Wester (ALW) 

Fraværende: Bjørn Tore Lunestad 

Observatører: 

Mattilsynet: Charlotte Holkov (CH) (fra kl. 12:30 -sak 4 Probiotika), Miljødirektoratet: Nora Nedkvitne 

(CN) 

VKM-sekretariat: Siamak Yazdankhah (SY). Hilde Mellegård fra sekretariatet deltok på deler av møtet. 

 

 

 Velkommen, fravær, habilitet godtgjøring, valg av nestleder 

Alle fikk forespørsel om habilitet og interessekonflikter til sakene som skulle  

behandles eller drøftes på møtet – Ingen erklærte seg inhabile.  

Timer til godtgjøring ble notert. 

 

Alle deltakere på møtet presentere seg og fortalte kort om sine faglige bakgrunn. 
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Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Faggruppelederen forklarte kort om saker som var diskutert på HK-møte 17. november. 

2022. Agenda og referat frå HK-møtet er tilgjengelig på VKMs hjemmeside. 

Informasjon fra VKMs administrasjon og kommunikasjon 

VKMs administrasjonssjef Gisle Solstad hadde en presentasjon om følgende tema: Habilitet, 

Nytt fra EFSA, VKMs situasjon ifm. budsjettkutt og omstillinger i FHI. 

Ingrid Høie og Tanya Kristiansen fra kommunikasjon orienterte kort om henholdsvis 

problemstillinger knyttet til publisering av VKMs rapporter og tekniske utfordringer i 

forbindelse med VKMs sharepoint platform: Risken. 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen 

Status for øvrige saker i faggruppen 

SY presenterte en presentasjon om rapporten antimikrobiell resistens i miljøet. Rapporten 

var publisert i oktober 2022. Presentasjonen skulle holdes i seminaret som skulle holdes i 

antibiotika-komiteen dagen etter.  

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 

Faggruppen diskuterte bestillingen til probiotika-saken og utkast til bestillingen samt 

kommentarer som hadde kommet til bestillingen. Det ble identifisert behov for kompetanse 

(spesielt innen medisin og ernæring) utover det medlemmene av faggruppen besitter for å 

kunne løse dette oppdraget Observatør fra Mattilsynet vil videreformidle kommentarer til 

bestillingen i Mattilsynet. MT vil sende en endelig bestilling før oppstartsmøte i 

arbeidsgruppen. Det vil lages en arbeidsgruppe og sekretariatet er med å ta ansvar for å 

identifisere nødvendig fagkompetanse for å besvare oppdraget.  
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GB hadde en interessant presentasjon om miljøkonsekvensen ved bruk av nedbrytbar plast. 

GB hadde også laget et utkast til mandat i denne saken. SY undersøker i sekretariatet om 

det er mulig å starte dette prosjektet. 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Ingen 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen 

Møter o.a. av felles interesse 

Seminar i antibiotika komiteen 27.01.2023. Seminaret arrangeres av FHI. 

Nytt fra Mdir, VKM- sekretariatet 

NK ved Mdir presenterte en ny bestilling i forbindelse med mikrobiologiske produkter. 

Bestillingen sendes til VKM for å drøftes i samarbeidsgruppen og faggruppen for mikrobiell 

økologi. 

SY fortalte kort om budsjettsituasjonen ved FHI og VKM.  

Eventuelt 

Ingen 

Nye møtedatoer 

VKM-sekretariat sender en Doodle for et nytt møte i faggruppen.  


