Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 23.9.2016, 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, Arinze Okoli, Arne Tronsmo
Forfall:
Jacques Godfroid, Bjørnar Ytrehus
Fra Miljødirektoratet, Artsseksjonen:
Janne Øvrebø Bohnhorst
Fra Statens Legemiddelverk (Sak 4, kl. 10.20-11.30):
Seksjon for EU-koordinering - Marit Hystad og Rune Kjeken,
Veterinærmedisinsk seksjon - Hanne Bergendahl og Knud Sveen Torjesen
Fra sekretariatet til VKM:
Merethe Aasmo, 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 10.
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3.

Saker fra møte i hovedkomiteen

Leder og nestleder for faggruppen orienterte om saker fra møter i hovedkomiteen den 13. og
14.09.2016.

4.

Godkjenningsprosessen av GM-legemidler

Statens Legemiddelverk v/ Marit Hystad holdt en generell presentasjon om det europeiske
legemiddelsamarbeidet og godkjenningsprosessen av legemidler i Norge og EU. Det ble
også orientert om prosedyrene for miljørisikovurdering og godkjenning av legemidler som
inneholder eller består av GMO, inkludert saksgang, og de ulike aktørenes rolle i prosessen,
etterfulgt av spørsmål og diskusjonsrunde.

5.

Sluttføring av GM-legemidler rapporten

Rapporten ble diskutert og forslag til endringene ble forklart.
Vedtak: Rapporten godkjennes med de endringer som fremkom på møte. Endelig rapport
blir sendt til faggruppen via e-post for gjennomsyn.

6.

Evaluering av avsluttede prosjekter

Det var en diskusjonsrunde og alle som deltok i følgende avsluttede prosjekter uttrykket seg
om hvordan de oppfattet prosessen.
•
•

“Health and risk evaluation of microorganisms used in bioremediation”
“Health and environmental risk assessment of microbial cleaning products”

Vedtak: Enighet om at en grundig og omfattende bestillingsprosess i fremtiden vil medføre
en mer effektiv arbeidsprosess og avslutning.

7.

Orientering av nytt prosjekt

Siamak Yazdankhah orienterte om bestillingen og utkast til vurdering utarbeidet av
prosjektgruppen på Kjemiske stoffer og deres rolle i utvikling av antibiotikaresistens, en
litteraturstudie.
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8.

Presentasjon fra konferansen

Ida Skaar presenterte nyttig informasjon fra konferansen «13th European Conference on
Fungal Genetics, Bridging fungal genetics evolution and ecology»

9.

Risikovurdering av import av australsk ferskvannskreps

Anders Jelmert orienterte om prosjektet som pågår om risikovurdering av import av
Australsk red claw kreps (Cherax quadricarinatus). Vurderingen skal publiseres 24. november
og kommer på høring i FG11 mot slutten av oktober.

10. Møter o.a. av felles interesse
Kultur/rutiner rundt prioritering av deltakelse av medlemmene i møter/konferanser av nytte
til gruppen ble diskutert.
Vedtak: I fremtiden vil slike møter blir diskutert i plenum for å unngå «førstemann-til-mølla
prinsippet». Medlemmene skal sende inn møter o.a. av felles interesse til
prosjektgruppeleder innen en uke før siste møte i året. En liste av innsendt møter blir lagt ut
til diskusjon og saken skal avgjøres i møtet.

11. Eventuelt
Ingen saker

12. Nye møtedatoer
Neste møte er 21.november.
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