Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 21.11.2016, 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
Forfall:
Arinze Okoli, Bjørnar Ytrehus
Fra sekretariatet til VKM:
Siamak Yazdankhah, Nana Asare (referent)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som behandles på
møtet.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent med merknad på sak 9.

3.

Saker som ble behandlet på møtet


Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antibiotikaresistens, en
litteraturstudie
Faggruppen gikk gjennom rapporten og diskuterte kommentarer i plenum.
Faggruppen oppfordret sekretariatet å sørge for å innhente alle nødvendige tillatelser
for bruk av figurer o.l. som er kopiert fra andres arbeid.
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Vedtak: Rapporten godkjennes med de endringer som fremkom på møtet.
Prosjektgruppen skal utarbeide en endelig rapport basert på kommentarer fra
referee, Kåre Magne Nielsen fra faggruppen for genmodifiserte organisme. Oppdatert
rapport blir sendt til faggruppen via e-post for gjennomsyn før planlagt publisering av
rapporten, 7. desember.


Risikovurdering av import av Australsk red claw kreps (Cherax
quadricarinatus)
Anders Jelmert orienterte om at at risikovurderingen ustralsk red claw kreps (Cherax
quadricarinatus) til import og landbasert oppdrett nå i slutt fasen. Jelmert presenterte
kort hovedkonklusjonene som arbeidsgruppen har kommet fram, til og hvilken del av
vurderingen som medlemmene i faggruppen for mikrobiell økologi kunne bidra med
deres kompetanser. Den planlagte publiseringen av vurderingen er flyttet til 30.
november. Rapporten blir sendt til faggruppen når sammendragene og alle
konklusjoner er på plass.

4.

Orientering fra kommunikasjon

Astrid Tvedt orienterte om status for Risken og planlagt fremdriftsplan for implementering av
intranettet. Fra 1. mars 2017, skal alle dokumenter ligge på Risken. VKMs kommunikasjon
har vært i kontakt med medlemmenes institusjoner og avklart at de kan få tilgang til Office
2013. Tvedt ba pent at alle ta kontakt med deres IT-avdelinger for hjelp hvis det trengs og
prøve å logge på snart som mulig. Det ligger brukerveiledning i Risken under arbeidsstøtte,
og i tillegg medlemmene vil får opplæring underveis. Ved spørsmål, ta kontakt med
prosjektleder eller send epost til intanett@vkm.no
Ingrid M. Høie ga en presentasjon om VKMs rolle i risikovurderingen /risikokommunikasjon
og minnet om at risikohåndtering ligger utenfor VKMs ansvarsområde. Høie informerte videre
at det er ønskelig at medlemmene kommuniserer VKMs arbeid i deres nettverker. Det var
diskusjon rundt rutiner mediehåndtering. Nyttig informasjon å ta med videre:





Ikke ta intervjuer på sparket
Varsle kommunikasjon
Be alltid om sitatsjekk
Øv på intervjuet
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5.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Faggruppen besluttet på forrige faggruppemøtet at møter o.a. av felles interesse blir
diskutert i plenum for å unngå «førstemann-til-mølla prinsippet». Medlemmene ble bedt om
å sende inn møter o.a. av felles interesse til prosjektleder innen 14. november. En liste av
innsendt møter legges ut til diskusjon og saken skal avgjøres i møtet.
Ved frist for innsending av ønsket møter/konferanser fra medlemmene, var det bare en
mottatt innsending, IUMS internasjonale konferanse og denne ble godtatt for videre
vurdering og eventuelt godkjenning i VKM.

6.

Saker til hovedkomiteen

Ingen sak under dette punkt.

7.

Møter o.a. av felles interesse

Se punkt 5.

8.

Nytt fra sekretariatet

Prosjektleder orienterte at det jobbes med en ny intern organisering av det faglige arbeidet i
VKM. Arbeidsgruppen under omorganiseringsprosjektet skal utarbeide en rapport om
hvordan sekretariatet på best mulig måte kan organiseres for å legge til rette for økt
samarbeid på tvers i sekretariatet og komiteen. Det skal etableres faste faglige
samarbeidsgrupper i sekretariatet og nye rutiner for prosjektgjennomføring med grundig
bestillingsprosess, for å oppnå kvalitetssikring av risikovurderingene, redusere prosjektrisiko
som følge sykdom eller andre fravær og mm. Detaljert informasjon om dette kommer etter
hvert.
Sekretariatet informerte kort om tre nye oppdrager av interesse for faggruppen som er
kommet inn til VKM og er i innledningsfasen.





Risikovurdering av mikroorganismer i gjødselprodukt – VKM er bedt om å vurdere
risikoen for uheldige følger for helse og biologisk mangfold ved innførsel og bruk av
mikrobielle biostimulanter på en positivliste i EUs utkast til nytt gjødselregelverk
Risikovurdering av tungmetaller i gjødsel
Oppdatering av VKMs avløpsslamrapport fra 2009
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Detaljert informasjon blir sendt til faggruppen etterhvert om nødvendig.

9.

Eventuelt

Leder informerte om at siden VKM også gjør tverrfaglige og samfunnsnyttige
risikovurderinger på eget initiativ, har faggruppen mulighet til å komme med forslag til tema
for et selv-initiert oppdrag. Gruppen skal diskutere dette videre.

10. Nye møtedatoer
Neste møter er 13. januar og 21. april.
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