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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 20.06.13, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Truls Nesbakken, Lucy Robertson,
Michael Tranulis, Morten Tryland
Forfall: Bjørn-Tore Lunestad, Karin Nygård, Siamak Yazdankhah,
Fra Mattilsynet:
Ingen
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 12.03.2012.
SAK 4/13
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 10. juni. Jørgen Lassen informerte om behandling av kapitler
i vurdering av morsmelkerstatning og arbeid med økologisk mat og produksjon.
SAK 5/13
Saker som skal behandles på møtet
Risiko- og nyttevurdering av salterstatteren kaliumklorid i produksjon av matvarer
Karl Eckner informerte medlemmer i FG1 om utført arbeid og inviterte til kommentarer.
Medlemmer av FG1 kom med kommentarer som blir oversendt til arbeidsgruppen for
bearbeiding.
Vedtak: Etter at dokumentet er revidert i samsvar med kommentarer blir det sendt til
godkjenning i FG1 elektronisk.
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Hygienisering og smittevern ved gårds- og hjemmekompostering
Danica Grahek-Ogden presenterte første utkast og inviterte til kommentarer både på møte og
på e-post.
Vedtak: Etter at dokumentet er revidert i samsvar med kommentarer blir det sendt til
godkjenning i FG1 elektronisk.
Probiotika til spedbarn – vurdering av morsmelkerstatning og tilskuddsblanding med
Lactobacillus fermentum CECT5716
Danica Grahek-Ogden informerte om pågående arbeid med bestilling som foregår mellom
VKM (FG7) og Mattilsynet. FG1 ble bedt om å kommentere tilsendt dokumentasjon.
Vedtak: Siamak Yazdankhah og Jørgen Lassen sender inn kommentarer som Danica
formidler videre.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen
Status for øvrige saker i faggruppen
Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat
Jørgen Lassen og Georg Kapperud informerte om arbeid så langt og om forslag til forbedring
av kunnskapsoppsummering. Det blir tatt opp på telefonmøte i gruppen for økologi 25. juni.
SAK 06/13
Oppfølging av saker fra forrige møte
Ingen
SAK 07/13
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Risk assessment of cobber and zinc from feed to soil and food
Saken falt ut på grunn av fravær.
SAK 8/13
Saker til Hovedkomiteen
Ingen
SAK 9/13
Møter o. a. av felles interesse
Hovedkomiteens besøk til EFSA
Saken falt ut på grunn av fravær.
2013 IAFP European Symposium
Lucy Robertson informerte medlemmer av FG1 om sin deltagelse på symposium. Papirkopier
av tre rapporter er levert til Danica og kan lånes. Linker til pdf filer er her:
 Microbiological hazards in fresh leafy vegetables and herbs (FAO/WHO)
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/mra_fruitveges/en/
 Risk characterisation of microbiological hazards in food (FAO/WHO)
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/mra17/en/
 Exposure assessment of microbiological hazards in food
http://www.who.int/foodsafety/publications/micro/mra7/en/
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SAK 10/13
Nytt fra sekretariatet
Mediehåndteringsrutiner
Astrid Bjerkås fra sekretariatet presenterte oppdaterte rutiner for kontakt med media og
oppfordret medlemmer til å spre kunnskap om VKM i sitt daglige arbeid.
SAK 11/13
Eventuelt
Humanpatogener hos sjøpattedyr - oppfølging
Artikkel "Human pathogens in marine mammal meat - a northern perspective" som ble
skrevet på bakgrunn av vurdering er nå akseptert for publisering i Zoonoses and Public
Health.
I tillegg er Morten Tryland invitert som foredragsholder på Mattilsynets samling/kurs for
medarbeidere som fører tilsyn med fangstfartøy og virksomheter som produserer hval eller
selkjøtt. Målet med kurset er at tilsynsmedarbeidere skal utveksle erfaringer og øke sin
kompetanse slik at tilsynet forbedres. Trylands foredrag, som tar utgangspunkt i VKMs
rapport om humanpatogener hos sjøpattedyr, har tittelen; «Forhold som har betydning for
mattryggheten ved slakting og videre produksjon».
SAK 12/13
Nye møtedatoer
Dato for neste to møter er 27. september og 29. november.
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