Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 13.4.2016, kl. 10.00
Sted: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Pilestredet Park 7A, Oslo
Møteleder: Ida Skaar

Deltakere
Fra Faggruppe 11:
Ida Skaar, Tor Gjøen, Jacques Godfroid, Anders Jelmert, Jørn Klein, Arinze Okoli, Bjørnar Ytrehus
Forfall:
Arne Tronsmo
Fra Miljødirektoratet, Artsseksjonen:
Kine Rautio Øverland
Fra sekretariatet til VKM:
Nana Asare (referent)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Ida Skaar 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 uten merknader.

3.

Administrative saker

Koordinator informerte om at full bruk av VKMs intranett, «Risken» er dessverre forsinket pga.
problemer som dukket opp under testperioden hos sekretariatet. Astrid Tvedt, VKMs senior
kommunikasjonsrådgiver informerer om ny plan for medlemmene etter hvert.
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4.

Gjennomgang av de første utkastene til rapportene

Endringene Miljødirektoratet har gjort i de endelige bestillingene ble diskutert. Uklarhet rundt
noen punkter ble avklart.

5.



Helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler
Vedtak: Innholdet av utkastet må revideres til å samsvare ordlyden i selve
oppdraget.



Helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak
Vedtak: Utkastet er på riktig retning bortsett fra vann relaterte delen som må kuttes
fordi det reviderte oppdraget er begrenset til jord.



Miljørisikovurdering av GM-legemidler
Vedtak: Endelig bestilling forventes fra Miljødirektoratet med endringer i henhold til
innspill fra prosjektgruppen. Rapporten må fokusere på kun miljørisikovurdering og
ikke human helse.

Ny bestilling kommer til høring i faggruppen

Anders Jelmert (faggruppen for mikrobiell økologi) orienterte om et nytt tverfaglig prosjekt
han deltar i, «Risikovurdering av Australsk red claw kreps (Cherax quadricarinatus)».
Prosjektgruppen er bestående av ovennevnte og medlemmer av faggruppen for dyrehelse og
dyrevelferd samt faggruppen for fremmede organismer og handel med truede arter (CITES)
og Veterinærinstituttet. Gruppen hadde oppstartsmøte 29.mars. Endelig bestilling sendes ut
til faggruppen når den er klar. Utarbeidet rapport kommer til høring i faggruppen
sannsynligvis i juni pga. forsinkelse i datainnsamlingsprosessen.

6.

Saker fra møte i VKMs Hovedkomite

Ingen saker under dette punktet på agendaen. Det har ikke vært møte i Hovedkomiteen
siden sist møte i faggruppen.

7.

Møter av felles interesse

Ida Skaar, faggruppeleder nylig deltok i en konferanse «13th European Conference on
Fungal Genetics, Bridging fungal genetics evolution and ecology» i Paris med støtte fra VKM.
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Alle ble enige i forslaget om å skape ny kultur for rutiner rundt møte av felles interesse i
faggruppen istedenfor «førstemann til mølla» prinsippet.
Vedtak: I framtiden, skal møter av felles interesse diskuteres og prioriteres i faggruppen før
søknad(er) sendes inn, siden det er begrenset støtte fra VKM i løpet av et år. Det vil si at
medlemmene melder inn deres ønsker i god tid for interne runder og prioritering i gruppen.
Utgangspunktet er at kompetansehevingstiltaket skal være relevant for arbeidet i faggruppen
og VKM. Presentasjoner, postere og annet som fremmer VKMs arbeid er ønskelig.

8.

9.

Eventuelt


Bernhard Url, direktør i European Food Safety Authority (EFSA) var på besøk i VKM
ifm Trygg mat konferansen i Oslo 7. april. Konferansen ble arrangert i regi av
Forskningsrådet og Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri med VKM og
Mattilsynet som samarbeidspartnere. Så vel konferansen som besøket fra EFSA var
vellykket.



Forslag om kompetansehevningsseminar for alle medlemmene i VKM ble diskutert.
Koordinator tar saken videre til VKMs ledelse.



Det ble diskutert bruk av skalaer til å uttrykke risiko og usikkerhet i vurderingene til
VKM. Et prosjekt om usikkerhet samt uttrykk av risiko som foregår i sekretariatet skal
bidra til å gi faggruppene og sekretariatet et bedre grunnlag til å uttrykke risiko og å
vurdere om alle usikkerhetselementer er tatt med i vurderingen. Idebank og Ordliste
blir tilgjengeliggjort for videre arbeid i faggruppene i VKM.



Publisering av artikler basert på utført vurderinger i tillegg til publisering på VKMs
ekstranett ble diskutert.

Nye møtedatoer

Datoer for kommende faggruppemøter er 12.mai, 23.september, og 21.november.
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