Protokoll
Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer
Dato: 08.02.2016, kl 10-16.45 med påfølgende middag kl. 17:30-20:30
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM
Møteleder: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg

Deltakere
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer:
Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Per Brandtzæg, Knut Helkås Dahl, Monica Sanden, Rose Vikse, Knut
Tomas Dalen, Olavi Junttila, Richard Meadow, Kåre Magne Nielsen, Inger Måren, Anne Marie Bakke
(Ad-Hoc)
Åshild K. Andreassen (deltok på Skype fra kl. 10.00-12.00)
Fra Mattilsynet, Seksjon planter, økologi og GM:
Aslaug Ragnhild Hagen
Fra Miljødirektoratet, Artsforvaltingsavdelingen:
Diem Hong Thi Tran
Fra VKMs sekretariat:
Merethe Aasmo Finne, Ville Erling Sipinen og Anne Marthe Jevnaker (ref.)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppens nestleder, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe
for genmodifiserte organismer, FG3. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet og evt.
interessekonflikter til sakene som skulle behandles - Ingen konflikter.
Faggruppen holdt en presentasjonsrunde for Inger Måren, nytt medlem av faggruppen.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Møteinnkalling, utkast til dagsorden, og protokoll fra møtet i FG3 24.11.2015 ble godkjent uten
merknader.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen 04.12.2015

Faggruppeleder, Åshild K. Andreassen, orienterte om hovedpunktene fra HK-møtet.
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For videre informasjon, vennligst se publiserte protokoller på VKM sine nettsider:
http://vkm.no/hovedkomiteen/moter-i-hovedkomiteen

4.

Orienteringer/administrative saker

Risken
Kommunikasjonsrådgiver Astrid Tvedt (VKM) presenterte VKMs nye intranettet som har fått navnet
Risken. Sekretariatet er i gang med uttesting og opplæring. Opplæring av faggruppemedlemmene vil
komme i mars/april. Det er laget en brukerveiledning for faggruppemedlemmene.

Orientering om nye oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet
Aslaug Ragnhild Hagen, Mattilsynet, og Diem Hong Thi Tran, Miljødirektoratet, presenterte
hovedtrekkene i de reviderte oppdragene for risikovurdering av GMOer og avledete produkter som
søkes godkjent under EUs mat- og fôrforordning 1829/2003 og direktiv 2001/18.
Mattilsynet og Miljødirektoratet skal sette opp en prioritert liste for sluttvurdering av GMOer som er
godkjent i EU etter 2012, og som VKM ikke har levert endelige helse- og miljørisikovurderinger av per
d.d.

Kunnskapsbehovrapporten
Utkastet til tekst i rapporten fra FG3 ble diskutert på møtet, og det ble bestemt at Monica Sanden og
Olavi Junttila skal utarbeide nytt utkast til rapporten.

5.

Saker behandlet på møtet




Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull MXB-13
(EFSA/GMO/NL/2005/16)
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25
(EFSA/GMO/NL/2005/13)
Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614
(EFSA/GMO/NL/2008/51)

Vedtak besluttet på møtet
Sekretariatet ferdigstiller helse- og miljørisikovurderingen av de tre bomullene i tråd med innspillene
som kom fram, og sender på sperrefrist før publisering.
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6.

Status for øvrige saker i faggruppen

Endelig
•
•
•
•
•
•

ferdigstillelse av tidligere godkjente rapporter:
EFSA/GMO/CZ/2005/27 GM maize MON 88017
EFSA/GMO/CZ/2006/33 GM maize MON 88017 x MON 810
EFSA/GMO/NL/2007/39 GM maize MON 89034 x MON 88017
EFSA/GMO/NL/2007/38 GM maize MON 89034 x NK603
EFSA/GMO/UK/2004/06 GM maize MON 863 x NK603
EFSA/GMO/BE/2004/07 GM maize MON 863 x MON 810 x NK603

7.

Orientering om personalsituasjonen i VKM

Merethe Aasmo Finne orienterte om personalsituasjonen i VKM.

8.

Møter av felles interesse

Anne Marie Bakke orienterte kort om deltakelse på sluttkonferansen for GRACE-prosjektet.

9.

Nye møtedatoer

Sekretariatet sender ut doodle med forslag til datoer for neste faggruppemøte.
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