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Referat 
For møte i faggruppe for mikrobiell økologi 

Dato: 16.03.2022, kl. 12:00-15:30 
Sted: VKM-lokaler 
Møteleder: Yngvild Wasteson  

Deltakere  

Til stede: Øivind Bergh (ØB), Pål Trosvik (PT), Yngvild Wasteson (YW), Elisabet Henie Madslien (EHM)  

Harald Gjein (HG, direktør i VKM) og Hilde Mellegård (HM, Fagdirektør-mat, VKM-sekretariat): under 
sak 1. 

Via Teams: Erik Joner (EJ) 

Til stede: Nora Nedkvitne (NN), Miljødirektoratet 

VKMs sekretariat: Siamak Yazdankhah (SY) (referent) og Nana Boahene (NB) 

Forfall: Ole Martin Eklo (OME), Bjørnar Ytrehus (BY) og Kaare Magne Nielsen (KMN) 

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. 

Det ble en kort presentasjon av medlemmene i faggruppen  samt direktøren i VKM, Harald 
Gjein og den nye fagdirektøren i VKM-sekretariatet, Hilde Mellegård.  

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Innkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen kommentarer til protokollen fra forrige møte i 
faggruppen. 
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Saker fra møte i Hovedkomiteen  

YW og ØB som deltok på hovedkomitemøtet 17.02.2022, gjennomgikk hva som var agenda 
på forrige HK-møte, blant annet: 

- Nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold 
- Kunnskapsbehovs-rapportene 
- Overvåkning av fremmedstoffer 

Protokoller fra møter i hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider. 

Saker som skal behandles på møtet  

Ingen 

Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 

Ingen 

Status for øvrige saker i faggruppen 
- Antimicrobial resistance in the environment (AMR-ECO) 

Da faglig leder i prosjektet ikke var til stede gikk YW gjennom rapporten og svarte på 
spørsmål fra medlemmer i faggruppen. Etter planen skal rapporten bli 
ferdigbehandlet på neste møte i faggruppen i mai eller juni og publiseres i juni 2022. 

- Protocol for risk assessment of microbial-based products 

Alle medlemmene i arbeidsgruppen (PT, ØB, EJ, EM, SY) og prosjektlederen, NB, var 
på møtet og gikk gjennom utkast til protokollen. Hensikten med rapporten er å lage 
en mal som VKM skal bruke for å vurdere helse- og miljørisiko ved mikrobiologiske 
produkter på oppdrag for Miljødirektoratet (Mdir). MDir vil foreta en vurdering av 
hvorvidt deklarasjonssøknaden inneholder tilstrekkelig informasjon ihht 
forskrift/retningslinjer før saken sendes over til VKM. VKM vil ikke motta saker til 
risikovurdering som ikke oppfyller dokumentasjonskravene ihht 
forskrift/retningslinjer. Pål Trosvik (PT) er faglig leder i protokollen. 

-  Framtidige kunnskapsbehov  

Sekretariatet har utarbeidet et dokument med tittelen: Innspill på tema for nye 
oppdrag – bærekraftige mat systemer. Saken ble presentert på faggruppemøte og vi 
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ble enige om at de nødvendige kommentarene er allerede i dokumentet. YW sender 
en respons til de ansvarlige i sekretariatet. 

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen 
- Status for opprettelse av faggruppe for genmodifiserte legemidler 

SY orienterte status for opprettelse av en ny faggruppe. Miljødirektoratet ønsker 
opprettelse av en slik faggruppe og Helse- og omsorgsdepartementet er enig om å 
opprette en slik faggruppe i neste periode av VKM; 2022-2026. 

Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Rapporten “Importation of roughage to Norway – Implications for plant and animal health, 
zoonoses, and biodiversity” som var en felles bestilling mellom Mdir og MT ble publisert i 
mars 2022.  MT og Mdir ba om at VKM vurderer sannsynligheten for at importert grovfôr kan 
føre til smitte og sykdom hos dyr og mennesker, og sannsynligheten for introduksjon av 
planteskadegjørere. SY som deltok i delprosjektet dyrehelse og zoonoser orienterte kort om 
saken. 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen 

Møter o.a. av felles interesse 

6the International symposium on the environmental dimension of antibiotic resistance- 
EDAR 6- 22-27 September 2022, Gothenburg, Sweden 

Nytt fra sekretariatet 

SY orienterte om status når det gjelder ny komite for perioden 2022-2026. Det er mange 
godt kvalifiserte søkere, blant annet innen mikrobiologi, som søker medlemskap i 
komiteen for en ny periode. Det er HOD som oppnevner nye medlemmer i juni i år og 
den nye komiteen starter sitt arbeid i september 2022.  

1- Eventuelt 

Ingen   
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2- Nye møtedatoer 

SY fra sekretariatet sender en Doodle-link for å holde neste møte i faggruppen i 
mai/juni. 

 

 


