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Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 24. september 2007, kl. 11 – 1530.
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Deltakere
Fra Faggruppe for GMO:
Knut Berdal (møteleder), Jihong Liu Clarke, Casper Linnestad, Anne I. Myhr, Audun
Nerland, Ingolf Nes, Kåre M. Nielsen, Vibeke Thrane.
Forfall:
Sonja Klemsdal, Helge Klungland, Hilde-Gunn O. Sorteberg, Odd E. Stabbetorp, Merethe
Aasmo Finne (engasjert konsulent/ekspert),
Fra sekretariatet til VKM:
Arne Mikalsen (ref.)
Observatør:
Nina Vik(DN), Bjarte Rambjør Heide(DN) og Esten Ødegaard(DN)
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Velkommen
Leder for faggruppen, Knut G. Berdal, ønsket velkommen til møte i Faggruppe for genmodifiserte
organismer.
Medlemmene i faggruppen, Sekretariatet og observatørene presenterte seg.
1. Godkjenning av dagsorden
Innkallingen og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Ingen meldte seg inhabile.
2. Orientering fra møte i Hovedkomiteen (HK)
Ingen saker
3. Saker som ble behandlet på møtet
Saker som ble behandlet på møtet

Miljørisikovurderinger under 1829/2003, første innspillfase.
Knut G. Berdal refererte fra møte med Miljøverndepartementet og Direktoratet for
naturforvaltning. VKM har levert til DN 2 miljørisikovurderinger, maisene MON810 og
T25. Fra FG3 kom det noen innspill like før sperrefristen, som ble satte for
offentliggjøring. Innspillene førte til at sperrefristen for offentliggjøring ble opphevet, og
det ble nødvendig å klargjøre på hvilke grunnlag miljørisikovurderinger skal tuftes. Det
ble derfor avtalt møte mellom MD, DN, VKM og leder for FG3 for å klargjøre hvilke
forventninger MD/DN har til hva VKM skal levere ved søknader om dyrking og miljølight
MD/DN fremhevet på formøtet at i henhold til genteknologiloven er det MD/DN som har
beslutningsmyndiget i saker om utsetting av GMO til miljø. Saksbehandlingen skal følge
bestemmelser i Genteknologiloven, direktiv 90/220/EF med annekser og EUs utsettingsdirektiv 2001/18/EF om utsetting til miljø av GMO. Genteknologiloven og EUs direktiver
inneholder bestemmelser om høring av søknader for utsetting av GMO. DN skal sende
slike søknader på høring. VKM skal ikke være høringsinstans. Den norske
risikovurderingen skal fokusere på miljørisiko i Norge, og problemstillinger Norge deler
med andre land.
VKM skal kun utføre miljørisikovurderinger i overensstemmelse med kravene i
genteknologiloven og forskrift om konsekvensutredning etter genteknologiloven, kravene
i direktiv 90/220/EF med annekser og prinsippene for miljørisikovurdering i vedleggene
2, 3 og 3B i EUs utsettingsdirektiv 2001/18/EF. FG3 skal til en viss grad vurdere
miljørisiko som følge av endret landbrukspraksis, men skal ikke vurdere selve bruken av
plantevernmiddelet. Det er Faggruppe 2: Plantevernmidler, som vurderer bruken av
plantevernmidler.
Fra faggruppen ble det fremhevet at medlemmene også kan ta opp til diskusjon
problemstillinger, for eksempel momenter i Genteknologiloven som ikke berører
miljørisikovurderingen. Dersom det blir dissens mhp deler i miljørisikovurderingen skal
slik dissens protokollføres, og tas inn i den norske risikovurderingen.
Arbeidsformen for risikovurderinger ble diskutert.
Utkast til miljørisikovurdering har blitt sendt på e-post runde til medlemmene. Det bør
opprettes undergrupper som kan kommentere/vurdere utvalgte avsnitt i helse- og
miljørisikovurderingene. Sekretariatet ble spurt om det var mulighet for at det kan opprettes en
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nettbasert plattform der medlemmene kan kommentere/gi innspill til risikovurderingene, da epostrunder var en tungvindt måte å arbeide på.
Miljørisikovurderingene T25 og MON810:
Vurderingene ble diskutert. Bl.a. ble det påpekt at de publikasjonene som av søker legges ved ved
søknadene om omsetning av GMO i EU kan være noe ensidige, dvs. et ønske fra industrien om å
komme med positive resultater. Sekretariatet informerte om at ny dokumentasjon for T25 har blitt
lagt ut på EFSAnet. Det ble vedtatt at Sekretariatet skal innlemme den nye dokumentasjonen i
T25. Oversendelse av T25-vurderingen vil bli i løpet av oktober. Det kom inn bare enkelte
bemerkningen til MON810. Disse skal Sekretariatet innlemme i vurderingen, for så å sende
vurderingen til DN.
Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte
Ingen saker
Status for øvrige saker for faggruppen
Ingen saker
4. Oppfølging av saker fra forrige møte 5. februar 2007
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.
5. Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Ingen saker til orientering
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer
Ingen saker til orientering
6. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker
8. Møter o.a. av felles interesse
Ingen saker til orientering
9. Nytt fra sekretariatet
Ingen saker
10. Eventuelt
Bioforskrapporten om MON810 skal sendes til FG3-medlemmene.
Ny møtedato

5. november 2007
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