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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 12.10.10, Oslo,
VKMs møterom

Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Jørgen Lassen (leder), Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Michael Tranulis, Siamak
Yazdankhah, Georg Kapperud og Karin Nygård
Forfall: Morten Tryland, Bjørn-Tore Lunestad, Karl Eckner
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, dagsorden eller protokoll fra forrige faggruppemøte, den
21.06.2010.
SAK 3/10
Saker fra møtet i hovedkomiteen
Møte i Hovedkomiteen ble holdt 30. september og protokoll var ikke klar. Leder for FG1
nevnte noen saker av interesse:
Evaluering av arbeid i FG3
VKMs fagseminar
For mer utfyllende informasjon se protokoll fra møte i HK på www.vkm.no
Valg av nestleder
Siamak Yazdankhah er valgt enstemmig som nestleder for fFG1.
SAK 4/10
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Ingen saker.
Oppdrag som skal behandles på møtet
Ingen saker.
Status for øvrige saker i faggruppen
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Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gjødsel
Mattilsynet har sendt inn endelig bestilling av vurdering av krav i forskrift om hygienisering
av gjødsel. Saksbehandler fra Mattilsynet deltok på møte i arbeidsgruppen og svarte på
kommentarer og spørsmål fra medlemmer. Arbeidsgruppe, bestående av Jørgen Lassen, Karl
Eckner, Lucy Robertson, Øyvin Østensvik (NVH) og Lars Nesheim (BIOFORSK) har
utarbeidet disposisjon for vurdering og fordelt oppgaver. Det er forventet at arbeidsgruppen
skal ha et telefonmøte i uke 44 og et møte i forkant av møte i FG1 som er 17. desember.
Medlemmer av FG1 har sett på disposisjon og arbeidsfordeling og har godkjent
framgangsmåte.
Risikovurdering av settefiskslam og slam og bunnfall fra oppdrettsanlegg brukt som gjødsel
og jordforbedringsmiddel
En uttalelse som utarbeides av Bjørn-Tore Lunestad og Espen Rimstad (FG8) er påbegynt.
Probiotika – siste utvikling
Siamak Yazdankhah har presentert siste nytt fra arbeidsgruppen bestående av medlemmer fra
FG7 og FG1.
Humanpatogener i sjøpattedyr
Arbeid med vurdering går saktere enn planlagt på grunn av arbeidsbelastning.
SAK 5/10
Selvinitierte saker
Ingen saker
SAK 06/10
Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende
Triklosan – siste nytt
Danica Grahek-Ogden og Siamak Yazdankhah har informert om siste utvikling rundt
behandling av Triclosan – preliminary opinion SCCS i EU kommisjon.
SAK 07/10
Saker til Hovedkomiteen
Ingen saker
SAK 8/10
Møter o. a. av felles interesse
Ingen
SAK 9/08
Nytt fra sekretariatet
Food Micro 2010
Danica Grahek-Ogden informerte om deltakelsen på FM2010. I tillegg ble det presentert en
artikkel av Tom Ross og Excel basert verktøy for risikovurdering. Medlemmer har
kommentert artikkel og verktøyet og er blitt enige om at det kan være nyttig bidrag til å
fokusere arbeid og hjelpe til med utarbeidelse av kortere og mer presise vurderinger. Videre
oppfølging vil bestå av:
Danica Grahek-Ogden legger verktøyet ut på ekstranett.
Truls Nesbakken og Karin Nygård tester verktøyet med utgangspunkt i publisert vurdering av
dekontaminering av slakt.
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Arbeidsgruppen for Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk
gjødsel ser på mulighet til å bruke verktøyet i sitt arbeid.
Ekstranett
Danica Grahek-Ogden har vist kort behandling av Word filer for medlemmer i FG1.
SAK 10/07
Eventuelt
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) det er vedtatt at Siamak utarbeider et notat innen uke 45 som skal
presenteres på møte i Hovedkomiteen i desember.
SAK 11
Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte er ikke fastsatt i påvente av datoer for møter i Hovedkomiteen og blir
fastsatt på Doodle.
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