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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 29.11.13, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Truls Nesbakken,
Michael Tranulis, Siamak Yazdankhah, Lucy Robertson, Morten Tryland
Forfall: Karin Nygård
Fra Mattilsynet:
Kjersti Nilsen Barkbu
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent)

SAK 1/13
Velkommen, forfall og habilitet
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles
på møtet.
SAK 2/13
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
SAK 3/13
Gjennomgang av protokollen
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 27.09.2013.
SAK 4/13
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 9. november 2013. Jørgen Lassen informerte om
sluttbehandling av vurdering av morsmelkerstatning som var eneste på agenda for møte.
SAK 5/13
Saker som skal behandles på møtet
Utkast til bestilling «Probiotika i barnemat – vurdering av barnegrøter og morsmelkerstatning
med Bifidobacterium lactis»
Danica Grahek-Ogden presenterte utkast til bestilling fra Mattilsynet og inviterte til
kommentarer.
Vedtak: Jørgen Lassen og Siamak Yazdankhah er blitt utpekt som medlemmer av
arbeidsgruppen som skal lage utkast til vurdering som godkjennes av FG1.
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Utkast til bestilling «Probiotika til spedbarn – vurdering av morsmelkerstatning og
tilskuddsblanding med Lactobacillus fermentum CECT5716»
Danica Grahek-Ogden presenterte utkast til bestilling fra Mattilsynet og inviterte til
kommentarer.
Vedtak: Jørgen Lassen og Siamak Yazdankhah er blitt utpekt som medlemmer av
arbeidsgruppen som skal lage utkast til vurdering som godkjennes av FG1. Flere medlemmer
inviteres i arbeidsgruppen etter behov.
Kvalitetskrav til vann til jordvanning
Danica Grahek-Ogden presenterte utkast til bestilling fra Mattilsynet og inviterte til
kommentarer.
Vedtak: Karl Eckner, Lucy Robertson og Bjørn-Tore Lunestad er blitt utpekt som medlemmer
av arbeidsgruppen som skal lage utkast til vurdering som godkjennes av FG1. Spørsmål som
angår plantevernmidler besvares av koordinator for FG2. Koordinator for FG5 stiller på
arbeidsgruppemøte i desember og deltakelse av andre fra FG5 diskuteres etter behov.
Behov for en selvinitiert vurdering av resistens?
Etter flere oppslag i media som beskriver utfordringer med økende problemer med resistens er
det behov for en vurdering. Observatør fra Mattilsynet informerte om pågående arbeid med en
liste av planlagte bestillinger for 2014 hvor resistens er en av saker som blir inkludert.
Vedtak: Jørgen Lassen og Siamak Yazdankhah er blitt utpekt som medlemmer av
arbeidsgruppen som skal arbeide i en gruppe sammen med Mattilsynet for å komme fram til et
utkast til bestilling. Arbeidet med bestillingen begynner i februar/mars 2014..
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Statement on the use of untreated manure containing raw sewage
Danica Grahek-Ogden informerte om publisering av uttalelsen den 28. oktober..
Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat
Danica Grahek-Ogden informerte om arbeid med utforming av en felles rapport som pågår i
sekretariatet. Rapporten fra FG1 kommer til godkjenning i hovedkomiteen den 9. desember.
Status for øvrige saker i faggruppen
Ingen
SAK 06/13
Oppfølging av saker fra forrige møte
Ingen
SAK 07/13
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Risk assessment of copper and zinc from feed to soil and food
Siamak Yazdankhah informerte om pågående arbeid.
SAK 8/13
Saker til Hovedkomiteen
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I forbindelse med 10årsjubileum av VKM er det interessant å høre om hvordan Mattilsynet
implementerer våre vurderinger. Ifølge Codex skal risikovurderer utarbeide en rapport om
bruk av vurderinger og det bør inngå i samarbeidsrutiner med Mattilsynet.
Aktivitetsplan 2014 for FG1
Danica Grahek-Ogden presenterte forslag til aktivitetsplan for FG1 for 2014 og inviterte til
forslag om flere aktiviteter. Endelig aktivitetsplan for FG1 blir sendt til fellesbehandling i
hovedkomiteen i februar 2014.
SAK 9/13
Møter o. a. av felles interesse
Ingen
SAK 10/13
Nytt fra sekretariatet
Ingen saker
SAK 11/13
Eventuelt
Ingen saker
SAK 12/13
Nye møtedatoer
Dato for neste møte er 14. februar 2014.
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