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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 17.12.10, Oslo, 
Gjestehuset Lovisenberg 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Jørgen Lassen (leder), Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Siamak 
Yazdankhah, Georg Kapperud, Morten Tryland, Bjørn-Tore Lunestad og Karl Eckner 
 
Forfall: Karin Nygård 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent) 
 
SAK 1/109 
Velkommen, forfall og habilitet 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i forhold til hva som skulle 
behandles på møtet.  
 
SAK 2/10 
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.  
   
SAK 3/10 
Gjennomgang av protokollen 
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 12.10.2010. 
 
SAK 4/10 
Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Møte i Hovedkomiteen ble holdt 14. desember og protokoll var ikke klar. Leder for FG1 
nevnte noen saker av interesse: 
Vurdering av marine oljer – del 1 og del 2 
Kunnskapshull avdekket i vurderinger 
Vedtak: FG1 utarbeider prioriteringer etter nyttår som videresendes til HK  
 
For mer utfyllende informasjon se protokoll fra møte i HK på www.vkm.no  
 
SAK 5/10  
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Risikovurdering av settefiskslam og slam og bunnfall fra oppdrettsanlegg brukt som gjødsel  
og jordforbedringsmiddel  
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Bjørn-Tore Lunestad, leder for arbeidsgruppen, presenterte utkast til uttalelsen. Medlemmer 
av FG1 har diskutert utkastet og gitt kommentarer som videresendes til arbeidsgruppen. 
   
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker.  
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gjødsel 
Arbeidsgruppe, bestående av Jørgen Lassen, Karl Eckner, Lucy Robertson, Lars Hem 
(SINTEF) og Lars Nesheim (BIOFORSK) har hatt et møte 30. november, gjennomgått utført 
arbeid og fordelt gjenstående oppgaver. Det er planlagt et møte 3. februar før saken 
oversendes til FG1 for godkjenning.  
 
Humanpatogener i sjøpattedyr 
Arbeidsgruppe har hatt et møte 16. desember, gjennomgått utført arbeid og fordelt 
gjenstående oppgaver. Det er planlagt et møte 10. februar før saken oversendes til FG1 for 
godkjenning. 
 
SAK 06/10 
Oppfølging av saker fra forrige møte 
Veileder for godkjenning av probiotika 
Siamak Yazdankhah har foreslått at VKM utarbeider guidelines for godkjenning av probiotika 
for å hjelpe Mattilsynet. I og med at arbeid med slike guidelines går på tvers av faggrupper 
(FG1, FG7 og FG8) utarbeidet Siamak et notat og presenterte det på møte i Hovedkomiteen 
14. desember. Fra HK: 
 
“Retningslinjer for evaluering av probiotika (10/012) 

Probiotika er definert som levende mikroorganismer som kan ha positiv effekt på menneskers 

og dyrs helse. VKM har, siden oppstarten i 2004, på oppdrag fra Mattilsynet foretatt flere 

risikovurderinger når det gjelder probiotika. Med unntak av én vurdering, som var av 

generell karakter, representerte rapportene vurderinger av fordeler/risiki av spesifikke 

kommersielle produkter.  Faggruppe 1 og 7 har vært involvert i alle disse sakene. Med tanke 

på at probiotika brukes, og reklameres for, i stadig økende grad, må man regne med at det vil 

bli søkt introdusert stadig nye probiotiske produkter – som Mattilsynet i sin tur vil ønske en 

risikovurdering av.  For i størst mulig grad å standardisere og forenkle denne type 

vurderinger, foreslås det at VKM utarbeider generelle “retningslinjer” som kan benyttes for 

evalueringen av probiotiske produkter. Slike retningslinjer bør prinsipielt være forankret i 

Hovedkomiteen, men kan forslagsvis utarbeides av en ad hoc-gruppe med representanter fra 

FG1 og FG7, og eventuelt eksterne eksperter. 

 

Retningslinjene vil kunne være nyttig for: 

• Produsenter, som dermed vil vite hvilke krav som stilles før et produkt kan bli vurdert 
godkjent, 

• Mattilsynet, som kan stille krav om å få tilsendt den nødvendige dokumentasjonen. Det 
er mulig at dette vil være tilstrekkelig for at Mattilsynet i enkelte tilfeller umiddelbart 

kan ta standpunkt til søknaden.    

• VKM, som vil kunne effektivisere denne type risikovurderinger – når de er nødvendige 
- og dermed forkorte behandlingstiden for dem. 
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Vedtak: 

Hovedkomiteen støtter forslaget om å utarbeide generelle retningslinjer for evalueringen av 

probiotiske produkter i VKM.  

 

Sekretariatet får 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.” 
 
SAK 07/10 
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 landsdyr 
VKMs Faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd har mottatt et oppdrag fra Mattilsynet om 
risikovurdering knyttet til myndigheters ansvar for bekjempelse av dyresykdom hos landsdyr 
(det såkalte ”nasjonale handlingsrom”). Georg Kapperud er med i en ad hoc-arbeidsgruppe, 
og presenterte oppdraget med fremdriftsplaner. Også zoonoser skal inkluderes, og 
betydningen for folkehelse skal vektlegges. Saken vil bli fulgt opp på kommende møter i 
Faggruppe 1. 
 
SAK 8/10 
Saker til Hovedkomiteen  
Ingen saker 
 
SAK 9/10 
Møter o. a. av felles interesse 
BIOHAZ panel 
Møte var 8. desember i Parma og agenda var tilsendt i møtedokumenter.  
 
Vedtak: Interesse for enkelt saker meldes til DGO som sender svar når protokoll fra møte er 
tilgjengelig. 
 
SAK 10/10 
Nytt fra sekretariatet      
Planlagte bestillinger fra Mattilsynet 
Danica Grahek-Ogden informerte om listen av planlagte bestillinger som er kommet fra 
Mattilsynet. 
 
Selvinitierte saker 

• Overføring av antibiotika resistente bakterier fra kjæledyr til mennesker og vise versa 
 
Temaer for selvinitierte saker meldes fortløpende til sekretariatet. 
 
SAK 11/10 
Eventuelt 
Arbeid i gruppen for vurdering av kjøttkontroll i EFSA 
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Truls Nesbakken orienterte om arbeid med vurdering av “Public health hazards to be covered 
by inspection of meat” satt i gang av EFSA. 
 
SAK 11 
Nye møtedatoer 
Dato for neste faggruppemøte fastsettes på Doodle. 


