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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM,
onsdag 04. april 2006
Deltakere:
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:
Hilde Kruse (møteleder), Bjørn-Tore Lunestad, Espen Rimstad, Lucy Robertsen,
Eystein Skjerve,
Fravær: Sigve Håvarstein, Georg Kapperud, Jørgen Lassen, Truls Nesbakken,
Yngvild Wasteson
Fra sekretariatet til VKM:
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent)
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SAK 1/06
Velkommen, frafall og habilitet
Leder for faggruppen, Hilde Kruse, ønsket velkommen til det andre møtet i 2006 i
faggruppen for hygiene og smittestoffer.
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile for
noen av sakene på dette møtet.
SAK 2/06 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
Det var ingen kommentarer til innkallingen, dagsordenen eller til protokollen fra
forrige møte 13.01.06.
SAK 3/06 Saker fra møtet i hovedkomitéen
Faggruppeleder oppsummerte hovedtrekkene fra hovedkomitémøtet den 14.02.06.
Møtet dreide seg hovedsakelig om helhetssyn på fisk, og rapporten ble
ferdigbehandlet på det møtet.
SAK 4/06 Mal for risikovurdering
Det oppleves til stadighet at det ikke alltid er lett å benytte CODEXs retningslinjer for
å utforme mikrobiell risikovurdering. Faggruppen vil diskutere saken i sitt neste møte i
august. Alle medlemmene i faggruppe 1 vil få tilsendt den forrige malen for mikrobiell
risikovurdering som ble laget i 2005, fra sekretariatet. Denne malen vil bli benyttet
som grunnlag for diskusjon.
Sak 5/06
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Følgende saker som faggruppe 1 hadde hovedansvar eller medansvar for var
behandlet og sendt til Mattilsynet siden forrige faggruppemøte 13.01; Listeria
monocytogenes og sushi (05/105), Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk
(05/104), introduksjon av aviært influenza A virus (H5N1) til Norge (05/109) og
Helhetssyn på fisk (04/506). Det ble en kort diskusjon om hver av disse sakene.
Spesiell oppmerksomhet fikk aviært influenza A virus, siden viruset er påvist blant
ville fugler i nabolandene Sverige og Danmark.
Oppdrag som behandles på møtet
Salmonellabakterier i fôrmidler av vegetabilsk opprinnelse i forhold til
animalske fôrmidler og bruk til fiskefôr og fôr til landdyr (104/04).
Bjørn Tore, som leder ad hoc-gruppen, informerte om saken. Ad hoc-gruppen er
hovedsakelig ferdig med sitt arbeid, og rapporten ble diskutert på faggruppemøtet
med forslag til noen endringer i struktur og innhold. Rapporten modifiseres i hht
innspillene, og den siste versjonen vil bli sendt til medlemmene i faggruppe 1 og
faggruppe 8 (Dyrehelse og dyrevelferd), så snart som mulig for endelig godkjenning.
Risikovurderingen vil bli sendt til Mattilsynet om mulig i løpet av april.
Risikovurdering knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av
bacitracin (05/106).
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Siamak, fra sekretariatet, orienterte om saken, siden Sigve, som ledet ad hocgruppen, hadde meldt forfall. Faggruppen kom med noen få forslag til endringer til
struktur og innhold. Rapporten modifiseres i hht innspillene og vil bli behandlet og
godkjent elektronisk før den oversendes Mattilsynet i slutten av april.
Status for øvrige saker i faggruppen
Utvikling av generelle eksponeringsverktøy (05/503)

På grunn av lite tid, ble saken ikke diskutert på møtet. Status er følgende:
arbeidsgruppen hadde henvendt seg til hver enkelt faggruppe i VKM, med ønske om
at faggruppene svarer på fire spørsmål. En oppsummering av disse besvarelsene
skulle legges frem for hovedkomitéen den 14.02.06, men siden møtet i
hovedkomiteen den dagen kun fikk diskutert helhetssyn på fisk, ble det bestemt at
dette skulle sendes ut på elektronisk høring i stedet. Disse dokumentene ble sendt
på høring og frist for tilbakemelding var fredag 31.03.06. Når alle kommentarene har
kommet inn, vil sekretariatet lage en oppsummering av innspillene og dette vil videre
bli sendt til arbeidsgruppen for diskusjon på møtet i august.
SAK 6/05 Saker til hovedkomitéen
Ingen
SAK 6 Forventede nye oppdrag fra Mattilsynet
Det er sannsynlig at Mattilsynet kommer med en bestilling av risikovurdering om
Enterohemoragisk E. coli (EHEC) i matkjeden, etter utbruddet knyttet til EHEC i
spekepølse. Faggruppen foreslo å initiere en risikovurdering om EHEC, som så kan
samkjøres med en evt. kommende henvendelse fra Mattilsynet. Eystein vil lede
gruppen og vil utforme et forslag til mandat som vil sirkuleres i arbeidsgruppen for
kommentarer. Det omforente forslaget til mandat vil så bekjentgjøres for Mattilsynet.
Flere personer og institusjoner med kjennskap til problematikken ble foreslått å være
med i ad hoc-gruppen. Fra sekretariatet vil Siamak og Beate bistå ad hoc-gruppen.
Tidsplanen er at arbeidsgruppen kommer i gang med sitt arbeid i løpet av
våren/forsommeren og at et første utkast til rapport legges frem for faggruppen for
diskusjon på møtet i august. En endelig rapport bør ferdigstilles i løpet av høsten
2006.
SAK 7/05 Møter o. a. av felles interesse
FEMS Congress of European Microbiologists, Spania-Madrid 4.- 8. juli 2006
SAK 8/05 Nytt fra sekretariatet
Ingen
SAK 9/05 Eventuelt
EFSAs Biohazardgruppe har laget en rapport med tittelen: “Draft opinion of the
Scientific Panel on Biological Hazards on microbiological testing, criteria and other
objectives”. Denne rapporten er åpen for kommentarer og innspill innen 31. 05.06.
Dokumentet er sendt til alle medlemmene i faggruppe 1 for eventuelle kommentarer.
Sekretariatet vil samle alle kommentarene og samkjøre dem før dokumentet
videresendes til EFSA innen fristen.
SAK 10/05 Nye møtedatoer
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Neste faggruppemøte: 24-25/08.06 i Bergen.

