Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 13.01.2017, kl. 10.00
Sted: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Pilestredet Park 7A, Oslo
Møteleder: Ida Skaar

Deltakere
Fra Faggruppe 11:
Ida Skaar, Tor Gjøen, Anders Jelmert, Jörn Klein, Jacques Godfroid, Arne Tronsmo, Arinze Okoli
Forfall:
Bjørnar Ytrehus
Fra Miljødirektoratet:
Kine Rautio Øverland (Skype, kl. 11-11.30)
Fra sekretariatet til VKM:
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, 5. desember
2016. Komiteen fikk besøk fra Reinhilde Schoonjans, EFSA. Første del av møtet gikk på
presentasjon og plenum diskusjon av EFSA- dokumentet «Guidance to develop specific
protection goals options for environmental risk assessment at EFSA, in relation to biodiversity
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and ecosystem services», etterfølgt med gruppearbeid på 4 forskjellige «case studies» basert
på VKMs tidligere vurderinger.
Komiteen gikk gjennom spørsmålene i bestillingen, Radioaktivitet i mat og datagrunnlaget i
andre del av møtet. Komiteen ble orienterte om status på selvinitieringen samt
bestillingsutkast fra Miljødirektoratet på økologiske effekter ved dyrkning av herbicidtolerante
(HT) og insektresistente (IR) planter. Detaljert informasjon på www.vkm.no

4. Nytt fra sekretariatet
Gisle Solstad, administrasjonssjef informerte om at Lars Hanssen (direktøren) er sykemeldt.
Han minnet faggruppen om noen punkter i direktørens 2016 julehilsen til medlemmene vedr.
endringer i rammene i den sentrale helseforvaltningen som fører til nye måter å arbeide på i
VKM. Administrative endringer i 2017 fokuserer på redusering av våre reiseutgifter med bruk
av kostnadsreduserende tiltak som økende Skypemøte, billigere flybilletter, hotell og andre
utgifter. Han orienterte om at sekretariatet er på flyttefot og skal til et nytt lokal i Myren i
mars.
Solstad presenterte kort om VKMs rutiner og samarbeid med EFSA og hva det innebærer for
VKM å være norsk kontaktpunkt for EFSA (European Food Safety Agency) i Norge. Han
fortalte litt om EFSA som en organisasjon og deres rolle (i risikokommunikasjon) for EUkommisjonen, som likheten mellom VKMs rolle for Mattilsynet og Miljødirektoratet i Norge.
Han presiserte at samhandlingen mellom risikokommunikasjon og risikohåndtering krever
god dialog mellom berørte aktører og parter.
Solstad informerte om at det foregår forberedelser i sekretariatet angående en felles Nordisk
Workshop med EFSA i år. Medlemmene uttrykte interesse og ønsker å bidra med forslag til
faglig tema for workshopen. Presentasjonen, samt informasjon om EFSAs «Advisory Forum»
ligger på Risken (VKMs intranett).
Nana Asare oppfordret medlemmene å sikre at de har tilgang til VKMs nye
samhandlingsløsningen, Risken så snart som mulig og innen februar. Detaljert informasjon
finns i forrige protokoll i faggruppen og andre korrespondens til gruppen. Ved problem med
pålogging, send epost til intranett@vkm.no eller ta kontakt med referent i god tid.
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5. Oppfølging av saker fra forrige møte
Faggruppen gikk gjennom bestillingen fra Mattilsynet og Miljødirektoratet - Risikovurdering
av mikroorganismer i gjødselprodukt. Kommentarene og endringer som kom opp på møtet
blir videresendt til Mattilsynet.
Prosjektet blir et samarbeid med andre faggrupper i VKM og eksterne eksperter. Ida Skaar
anbefalte Arne Tronsmo som prosjektdeltaker, med hensyn til kompetanse som trengs.

6. Saker som skal behandles på møtet
Faggruppeleder orienterte om at samhandlingsavtalen mellom VKM og Miljødirektoratet er
forlenget til 31. desember 2017. Skaar videreinformerte at gruppen har derfor god tid for et
eller to selvinitierte oppdrag, og at det foreligger to forslag til selvinitiering i faggruppen, en
med beskrivelse, og andre uten beskrivelse ennå.
Nana Asare, prosjektleder fortalte kort om forslag 1 – «Assessment of the health and
environmental impact of synthetic microorganisms». Jörn Klein og Ida Skaar fortalte også
kort om forslag 2 – «Azolresistens i Norge - hvilken rolle spiller landbruket». Begge forslag til
selvinitiering i faggruppen ble diskutert i plenum.
Kriterier for selvinitiering i VKM ble etterspurt. Prosjektleder skal finne ut om det ligger et
skriftlig dokument vedr. kriterier for selvinitiering. I utgangspunktet, er det ønskelig at
selvinitiering i VKM skal være samfunnsnyttig og tverrfaglig.
Vedtak:
Faggruppen besluttet etter et flertallsvedtak å fokusere på forslag 1 – «Assessment of the
health and environmental impact of synthetic microorganisms». Jacques Godfroid skal skrive
utkast til «Concept notes» vedr. forslaget. Han regner med å sende utkastet til faggruppen
for gjennomgang senest i slutten av februar. Forslaget blir sendt videre til VKM sekretariat i
mars. Ved godkjenning, oppstart er planlagt april.

7. Evaluering av antimikrobiellresistens-prosjektet
Siamak Yazdankhah, prosjektleder fortalte om at oppdragsgiver, Miljødirektoratet, var svært
fornøyd med AMR-vurderingen, Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antimikrobiell
resistens, en litteraturstudie. Arne Tronsmo, fagansvarlig for vurderingen nevnte at han ikke
har fått noe henvendelse etter publikasjonen den 9.12.2016 på VKMs nettsider.
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8. Møter o.a. av felles interesse
Tor Gjøen ga en spennende presentasjon av risikovurderingsmøtet han deltok i «Society for
Risk Analysis Annual Meeting», San Diego, USA 11-15.12 2016. Møtet var nyttig og lærerikt.
Gjøen skal videresende dokumenter fra møtet til faggruppen.
Nana Asare orienterte om et seminar «Matreformen» arrangert av Vitenparkens Venner og
Norsk Veterinærhistorisk Selskap, torsdag 16. mars. Arrangementet er gratis. Alle oppfordres
til å delta, men VKM kan dessverre ikke dekke reiseutgifter.

9. Saker til hovedkomiteen
Ingen sak under dette punktet.

10.

Eventuelt

Det ble diskusjon i plenum om protokoller og hvor detaljert de skal være.
Vedtak:
Nivået av detaljer i protokollene er tilstrekkelig. Dessuten, har medlemmene mulighet til å
komme med konkrete forslag om hva de synes er manglende informasjon når protokollen
blir sendt ut til godkjenning før publisering.

11.

Nye møtedatoer

De neste møtene i faggruppen er satt til 16. juni og 1. desember.
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