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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 22.09.11, Oslo,
VKMs lokaler

Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Karl Eckner, Georg Kapperud, Karin Nygård, Truls Nesbakken, Lucy
Robertson, Michael Tranulis, Morten Tryland og Siamak Yazdankhah,
Forfall: Bjørn-Tore Lunestad
Fra Mattilsynet:
Cecilie Ruud
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 22.06.2011.
SAK 4/14
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i hovedkomiteen ble holdt 20. september i Ås. Jørgen Lassen informerte om saker som
var diskutert på møte blant annet behov for supplering av faggrupper. Etter kortere diskusjon
konkluderte medlemmer i FG1 at gruppen ikke trenger flere medlemmer. Deretter fikk
medlemmer informasjon om seminaret om dyrevelferd med påfølgende besøk til
pelsdyroppdrett.
SAK 5/11
Saker som skal behandles på møtet
Veileder for godkjenning av probiotika
Leder for arbeidsgruppen, Siamak Yazdankhah, informerte om framgang i arbeid. Gruppen
har hatt tre møter, to av dem med observatør fra Mattilsynet til stede. Gruppen har utarbeidet
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et første forslag til dokument. Dokumentet, som fortsatt anses som uferdig, ble diskutert.
Kommentarer og synspunkter som fremkom under diskusjonen, blir oversendt til
arbeidsgruppen.
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Jørgen Lassen informerte medlemmer om henvendelsen som kom fra HOD angående
Småkvalfangerlagets kritiske kommentarer til Faggruppens risikovurdering av
humanpatogener i sjøpattedyr. VKM besvarte nå henvendelsen fra Departementet ved bl.a. å
oversende Faggruppens informasjon om rapporten og hensikten med den. Lederen av den
aktuelle ad-hoc-gruppen, Morten Tryland, mente at det i denne sammenhengen kunne være
nyttig å møte Småkvalfangerlaget direkte. Han var derfor villig til - dersom det var ønsket
eller mulig - å informere nærmere om rapporten ved f. eks. et innlegg på Småkvalfangerlagets
årsmøte.
Status for øvrige saker i faggruppen
Assessment of risk of introduction of Echinococcus multilocularis to mainland Norway
Leder for arbeidsgruppen, Lucy Robertson, informerte om framgang i arbeid. Gruppen har
hatt to møter og er godt i gang med skrivearbeid. Neste møte er 23. september. Vurdering
forventes sluttbehandlet i FG1 på møte i desember.
Småfeslakting
Truls Nesbakken orienterte om status ved utarbeidelsen av bestilling. Mattilsynet har sendt
utkast til bestilling som er blitt kommentert av utpekte medlemmer i FG1. Kommentarer er
blitt oversendt til Mattilsynet som deretter har sendt utkast til bestilling på høring til bransjen.
FG1 avventer videre henvendelser fra Mattilsynet.
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 er med i ad hoc-gruppen, og presenterte utvikling i arbeidet. Saken er i
avslutningsfasen og er blitt et omfattende dokument. Mer orientering kommer på neste møte i
Faggruppe 1.
SAK 8/11
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/11
Møter o. a. av felles interesse
SAK 10/11
Nytt fra sekretariatet
Eksponeringsberegninger
Danica Grahek-Ogden informerte om at det ble ansatt en person i sekretariatet som skal hjelpe
koordinatorene med eksponeringsberegninger. Hun kommer for å presentere muligheter for
samarbeid med FG1 ved neste møte.
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Konferanse om probabilistiske metoder
Danica Grahek-Ogden informerte om deltakelsen ved konferansen «ICPMF7 Predictive
Modelling of Food Quality and Safety» i Dublin. Pdf fil med proceedings fra konferansen
blir lagt ut på ekstranett slik at det blir tilgjengelig for alle medlemmer.

SAK 11/10
Eventuelt
Ingen saker
SAK 11
Nye møtedatoer
Dato for neste faggruppemøte fastsettes på Doodle.
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