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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 18.02.11, Oslo,
VKMs lokaler
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Siamak
Yazdankhah, Georg Kapperud, Morten Tryland og Bjørn-Tore Lunestad
Forfall: Karin Nygård og Karl Eckner
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 17.12.2010.
SAK 4/14
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Ingen møte i Hovedkomiteen siden siste møte i FG1
SAK 5/11
Oppdrag som skal behandles på møtet
Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gjødsel
Leder for arbeidsgruppen, Jørgen Lassen, presenterte utkast til vurdering. Medlemmer av
faggruppen diskuterte utkastet og konklusjoner og har kommet med kommentarer og spørsmål
som oversendes til arbeidsgruppen. Vurdering forventes avsluttet 15. mars etter elektronisk
høring i FG1. Saksbehandler fra Mattilsynet var til stede som observatør.
Humanpatogener i sjøpattedyr
Leder for arbeidsgruppen, Morten Tryland, presenterte utkast til vurdering. Medlemmer av
faggruppen diskuterte utkastet og konklusjoner og har kommet med kommentarer og spørsmål
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som oversendes til arbeidsgruppen. Vurdering forventes avsluttet 15. mars etter elektronisk
høring i FG1.
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Risikovurdering av settefiskslam og slam og bunnfall fra oppdrettsanlegg brukt som gjødsel
og jordforbedringsmiddel
Bjørn-Tore Lunestad, leder for arbeidsgruppen, orienterte om arbeid med uttalelsen etter siste
møte og oversendelsen til Mattilsynet. Det var ingen kommentarer eller spørsmål fra
Mattilsynet.
Status for øvrige saker i faggruppen
Ingen saker
SAK 06/11
Oppfølging av saker fra forrige møte
Veileder for godkjenning av probiotika
Sekretariatet ved Danica Grahek-Ogden har fått i oppgave, i samarbeid med eksperter som har
deltatt i VKMs tidligere vurderinger, å sammenstille informasjon og lage første utkast til
retningslinjer basert på de vurderingene som VKM har publisert til nå. Utkast til retningslinjer
sendes på høring i Faggruppe 1 og Faggruppe 7, før endelig utkast presenteres for
Hovedkomiteen.
Vedtak: Arbeid startes i slutten av mars etter at vurdering av dagens krav til hygienisering i
forskrift om organisk gjødsel og vurdering av humanpatogener i sjøpattedyr er publisert.
SAK 07/11
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende
Probiotika – siste utvikling
Siamak Yazdankhah har presentert siste nytt fra arbeidsgruppen bestående av medlemmer fra
FG7 og FG1.
Risikovurdering knyttet til myndigheters ansvar for bekjempelse av dyresykdom hos landdyr
Georg Kapperud er med i ad hoc-gruppe, og presenterte utvikling i arbeidet, blant annet et
utkast til vurdering han har utarbeidet. Saken vil bli fulgt opp på kommende møter i
Faggruppe 1.
SAK 8/11
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 9/11
Møter o. a. av felles interesse
Fighting Infections: Challenges and Recent Progress;
A British-Scandinavian Meeting in Microbiology and Infection
May 25-28. 2011, Bergen, Norway http://www.jointmeeting.no/home.cfm
SAK 10/11
Nytt fra sekretariatet
Kunnskapshull og forskningsbehov som VKM har avdekket i sitt arbeid med
risikovurderinger 2009-2010
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Danica Grahek-Ogden presenterte utkast til dokument som skal forelegges HK til
godkjenning. Innspill fra FG1 er tatt inn; avsnitt om behov for generell kompetansestyrking er
blitt flyttet til innledende del av dokumentet og resten er blitt beholdt under FG1 avsnitt.
Medlemmer av Faggruppe 1 bes å sende inn kommentarer til Danica Grahek-Ogden innen
fredag 25. februar.
Vedtak: Danica Grahek-Ogden oppdaterer utkastet med eventuelle kommentarer og
oversender dokumentet til videre behandling i HK.
Årsplan 2011
Danica Grahek-Ogden presenterte utkast til dokument som skal forelegges HK til orientering.
Medlemmer diskuterte utkastet, i den delen som angår faggruppen, og kom med forslag til
oppdateringer.
Vedtak: Danica Grahek-Ogden oppdaterer utkastet og oversender Årsplan 2011 til videre
behandling i HK.
SAK 11/10
Eventuelt
Ingen saker
SAK 11
Nye møtedatoer
Dato for neste faggruppemøte forventes å være i begynnelsen av juni og fastsettes på Doodle.
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