11/102-4

Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 15.12.11, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, Truls Nesbakken,
Lucy Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland og Siamak Yazdankhah,
Forfall: Karin Nygård
Fra Mattilsynet:
Cecilie Ruud, Bjarne Bjørshol
Fra Faggruppe 2:
Koordinator Terje Haraldsen fra FG2 deltok under saken vedrørende makrolider som
plantevernmidler
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent)

SAK 1/11
Velkommen, forfall og habilitet
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle
behandles på møtet.
SAK 2/11
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.
SAK 3/11
Gjennomgang av protokollen
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 22.09.2011.
SAK 4/14
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 17. november i Ås. Jørgen Lassen informerte om saker som
ble diskutert på møtet, blant annet pågående arbeid med bestilling av vurdering av økologisk
mat og økologisk produksjon.
SAK 5/11
Saker som skal behandles på møtet
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Guidelines on documentation needed to assess the safety of probiotics in food
Leder for arbeidsgruppen, Siamak Yazdankhah, informerte om endringer som ble gjort i
dokumentet som følge av kommentarer fra FG1 og sekretariatet. Faggruppen foreslo noen
mindre endringer, og dokumentet vil, når disse er innarbeidet, være klart til å bli behandlet i
FG7 før det behandles endelig i hovedkomiteen, mest sannsynlig i mars 2012. Det har vært
reist spørsmål om dokumentet formelt sett dekker kravene til å være ”Guidelines”
(”retningslinjer”) eller mer er å betrakte som ”anbefalinger”, (”recommendations”, alternativt
”opinion”). Avgjørelsen her overlates til Hovedkomitéen.
Assessment of risk of introduction of Echinococcus multilocularis to mainland Norway
Leder for arbeidsgruppen, Lucy Robertson, presenterte vurderingen som gruppen mente nå
var ferdigstilt. Faggruppen foreslo noen mindre endringer og dokumentet vil, etter at disse er
innarbeidet, være klart til publisering.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Mattilsynets spørsmål angående bruk av makrolider som plantevernmidler, spesielt i forhold
til utvikling av resistens og kryssresistens
Siamak Yazdankhah informerte faggruppen om ovennevnte spørsmål som kom fra
Mattilsynet via FG2. Under behandling av denne saken var koordinator fra FG2 til stede og
svarte på spørsmål fra medlemmer av FG1 og observatøren fra Mattilsynet. Det ble foreslått at
saksbehandler foretar en intern prosess i Mattilsynet for å avklare behov for vurdering og
status til bestillingen med påfølgende informasjon til FG1 og FG2.
Status for øvrige saker i faggruppen
Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere krav til slakting av småfe.
Truls Nesbakken orienterte om status for utarbeidelsen av ovennevnte bestilling. Ad hocgruppen har i november besøkt slakteri i Malvik for å se på forskjellige slakteteknikker.
Skriving av dokumentet er godt i gang, og neste møte i ad hoc-gruppen er 24. januar. I tillegg
til ad hoc-gruppen er det opprettet en referansegruppe bestående av Hardy Christiansen og
Jens P. Teilmann fra DTI.
SAK 06/11
Oppfølging av saker fra forrige møte
Ingen
SAK 07/11
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Risikovurdering knyttet til myndigheters ansvar for bekjempelse av dyresykdom hos landdyr
Georg Kapperud, som er FG1’s representanter i ad hoc-gruppen, informerte om at
vurderingen vil være klar for publisering i løpet av de nærmeste dager.
SAK 8/11
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/11
Møter o. a. av felles interesse
SAK 10/11
Nytt fra sekretariatet
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Eksponeringsberegninger
Inger Therese Laugsand Lillegaard presenterte arbeid og muligheter for samarbeid med
eksponeringsberegninger. Medlemmene viste interesse for feltet og vil ha det i tankene ved
framtidige arbeid.
Vikar for kommunikasjonsrådgiver
Astrid Bjerkås går ut i permisjon i slutten av desember, og Marit Graff Hagen er ansatt som
vikar i et år. Marit hilste på og presenterte seg for medlemmer av FG 1.
SAK 11/10
Eventuelt
Human pathogens in marine mammal meat – årsmøte i Småkvalfangarlaget
Lederen av den aktuelle ad-hoc-gruppen, Morten Tryland, informerte om sin deltakelse ved
årsmøtet i Norges Småkvalfangerlag i Svolvær 8. desember. Han presenterte der ovennevnte
vurdering og imøtegikk de viktigste ankepunktene som denne vurderingen var blitt møtt med
fra Småkvalfangerlagets side. Inntrykket var at Småkvalfangerlaget etter presentasjonen i
større grad forsto vurderingens reelle innhold, og at mye av den opprinnelige kritikken
dermed falt bort. Denne måten å møte en spesifikk målgruppe på ble ansett som meget
verdifull og bør, i gitte situasjoner, være et eksempel til etterfølgelse.
SAK 11
Nye møtedatoer
Dato for neste faggruppemøte fastsettes på Doodle.
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