
 

 

Protokoll 
Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer 

Dato: 4.6.2015, kl 10-16 
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM 
Møteleder: Åshild K. Andreassen 

Deltakere 
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer:  
Åshild K. Andreassen (leder i faggruppen, møteleder), Per Brandtzæg, Knut Helkås Dahl, Knut Tomas 
Dalen, Hilde-Gunn Hoen-Sorteberg, Olavi Junttila, Richard Meadow, Kåre Magne Nielsen  
 
Forfall: Monica Sanden (Konferanse på Island) 
 
Fra Mattilsynet, Seksjon planter, økologi og GM: 
Ingen observatører fra MT deltok i møtet. 
 
Miljødirektoratet, Artsforvaltingsavdelingen: 
Representert v/ Diem Hong Thi Tran og Kine Øverland.  
 
Fra VKMs sekretariat:  
Lars E. Hanssen, Ville Erling Sipinen, Merethe Aasmo Finne, Nana Asare og Anne Marie Bakke 
 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppens leder, Åshild K. Andreassen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for 
genmodifiserte organismer, FG3. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, ingen erklærte at 
de hadde mulige interessekonflikter i sakene som skulle behandles på møtet. 

Faggruppen holdt en presentasjonsrunde for Kine Øverland, nyansatt på GMO i MDIR (erstatter for 
Bjarte Rambjør Heide). Hun jobber med de nye oppdragene, hovedsakelig mikroorganismer.   

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkalling, utkast til dagsorden, og protokoll fra møtet i FG3 27.1.2015 ble godkjent uten 
merknader.  

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 27.2. 2015  

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg orienterte om følgende saker diskutert på hovedkomitemøtet: 
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• Utforming av forskningsbehov og kunnskapshull 
• pågående arbeid med andre stoffer 
• Radioaktivitet FG5 
• Strategi 
• Aktivitetsplan 
• Mattilsynet ga takk til komite og sekretariatet 
• Nytt fra MDIR 
• Nytt fra sekretariatet 

For videre informasjon, vennligst se publiserte protokoller på VKM sine 
nettsider: http://vkm.no/hovedkomiteen/moter-i-hovedkomiteen 

4. Orienteringer/administrative saker  

VKMs direktør Lars E. Hansen orienterte om: 

• Omorganiseringen av den sentrale helseforvaltningen 
• Fokus på ivaretakelse av VKMs uavhengighet under omorganiseringsprossessen 
• Ny strategi for VKM 
• Status for utvidet oppdrag fra Miljødirektoratet 

Strategi:  

• Behøver ikke være dårlig for å bli bedre 
• Bedret dialog med oppdragsgiverne 
• Bedre bestillinger i dialog med oppdragsgivere 
• Bedre profilering av VKM 
• Nytt Intranett 

Status nye oppdrag fra Miljødirektoratet 

Merethe orienterte om oppnevning av de nye faggruppene og oppstartsseminar 19. juni 

5. Saker behandlet på møtet 

Sluttføringsoppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet 

• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya 356043 (EFSA/GMO/UK/2007/43) 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 87701 

(EFSA/GMO/BE/2010/79) 

Vedtak besluttet på møtet 

Sekretariatet ferdigstiller helse- og miljørisikovurderingen av de to soyaene i tråd med innspillene som 
kom fram, og sender dokumentet på ny høring i faggruppen før publisering. 
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6. Saker som var behandlet i faggruppen siden forrige møte 

• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18) 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) 

 

Vurderingene ble publisert 23.4.2015 
Soya A2704-12 pdf. hyperkobling 
Soya A5547-127 pdf. hyperkobling 
Soya Mon 89788 pdf. hyperkobling 
 

7. Nye saker til behandling i faggruppen 
 
Sekretariatet orienterte om følgende søknader fra Miljødirektoratets og Mattilsynets 
sluttføringsoppdrag hvorav de tre bomullsakene skulle behandles på neste faggruppemøte, mens de 
fire nelliksakene kun skulle behandles elektronisk/pr. e-post i faggruppen. 
 

• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull LLCotton25 (EFSA/GMO/NL/2005/13) 
• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull GHB614 (EFSA/GMO/NL/2008/51) 
• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert bomull 281-24-236 x 3006-210-23 (MXB-13) 

(EFSA/GMO/NL/2005/16)   
 

• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonlite 123.2.38 
(C/NL/04/02) 

• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonaqua 123.8.12 
(C/NL/06/01) 

• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonberry IFD-25958-3 
(C/NL/09/01) 

• Helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik- linje Moonvelvet IFD-26407-2 
(C/NL/09/02) 

 
8. Saker som har blitt ferdigstilt og publisert siden siste møte i 

faggruppen 

• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A2704-12 (EFSA/GMO/NL/2005/18) 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya MON 89788 (EFSA/GMO/NL/2006/36) 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert soya A5547-127 (EFSA/GMO/NL/2008/52) 

 

Vurderingene ble publisert 23.4.2015 
Soya A2704-12 pdf. hyperkobling 
Soya A5547-127 pdf. hyperkobling 
Soya Mon 89788 pdf. hyperkobling 
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9. Nye opinions fra EFSA, respons på norske innspill 

Ingen 

10. Orienteringer fra Mattilsynet og Miljødirektoratet 
Diem Hong Thi Tran fra Miljødirektoratet orienterte om kriteriene de hadde tatt hensyn til i forhold til 
deres vurderinger av de fem GMOene MON 810 og MON 863, og rapslinjene MS8, RF3 og MS8xRF3.  
 
11. Saker til Hovedkomiteen 
 
Kåre-Magne Nielsen informerte på ny om innspill han vil videreformidle til Hovedkomiteen vedrørende 
ordlyden i innledende tekster i VKMs risikovurderings-mal som omhandler forfatterskap og bruken av 
ordet opinion. Hovedkomiteen har mottatt innspillene fra KM. 

 
12. Møter av felles interesse 

Ville Sipinen orienterte fra møtene: 

i) EFSA scientific network on risk assessment of GMOs, 6th-meeting, 12-13 mai 2015. 
 

To hovedsaker ble diskutert på nettverksmøtet: 
 

1 “Guidance Document for the agronomic and phenotypic characterisation of GM plants” 
 

2 “Guidance for Renewal Applications of GM Food and Feed authorised under Regulation (EC) 
No 1829/2003” 

 
ii) 22’nd meeting of the OECD Task Force for the Safety of Novel Foods and Feeds 
 
Under møtet orienterte EFSA medlemslandene om status for arbeidet relatert til endogene 
allergener påbegynt i 2012 av EFSA, Østerrike og Norge. 

13. Andre saker som ble diskutert under møtet 

• Strategien fremover for nåværende og fremtidige saker. På møtetidspunktet i juni var det 32 saker 
som faggruppen/sekretariatet ikke hadde kunnet håndtere. Følgende ble diskutert som forslag til 
effektivisering av arbeidet: 
 

- Flere mennesker og hyppigere møter 
- Økt bevilgninger fra MD/MT? 
- Enighet mellom MD og MT om prioritering 
- Flere arbeidsgruppemøter; utarbeidelse av basistekst 
- Samlerapporter  
- Mer fokus på norske forhold 
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• Kunnskapshull 
 
- Det ble foreslått at arbeidsgruppen for data gaps/usikkerhet/konsekvenser kommer i gang. Det 

ble bestemt at arbeidet skulle fortsetter pr epost. Det ble foreslått at Andy Hart kunne inviteres 
for til VKM for en prat om usikkerhet. Dette skulle diskuteres i arbeidsgruppen gruppen først. 
Inger Therese Laugsand (VKM) naturlig å involvere i arbeidet 
 

• MDIR kommenterte at det i VKM er link mellom faggruppen for sprøytemidler og GMO, og endret 
jordbrukspraksis, og at vi i så måte kan ta det med i våre vurderinger 
 

• Møtedato for behandling av bomullsakene ble endret til 23.okt. (ytterligere utsatt til 24 nov. i 
etterkant av møtet) 
 

• Sperrefristdato for Nelliksakene, 15 sept. blir opprettholdt  
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