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Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 4. juni 2007, kl. 10 – 15.

(GMO)

i

Deltakere
Fra Faggruppe for GMO:
Knut Berdal (møteleder), Jihong Liu Clarke, Casper Linnestad, Audun Nerland, Anne I.
Myhr, Hilde-Gunn O. Sorteberg, Vibeke Thrane.
Forfall:
Sonja Klemsdal, Helge Klungland, Casper Linnestad, Ingolf Nes, Kåre M. Nielsen, Odd E.
Stabbetorp
Fra sekretariatet til VKM:
Arne Mikalsen (ref.)
Observatør:
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1. Velkommen
Leder for faggruppen, Knut G. Berdal, ønsket velkommen til første møte i den nye Faggruppe for
genmodifiserte organismer.
Kirstin Færden, direktør for VKM, ønsket velkommen og takket medlemmene i faggruppa for at
de har stilt seg til rådighet for tjeneste i VKM. Direktøren informerte om VKM, arbeidsområde for
faggruppen, VKMs formål, krav til åpenhet, medlemmenes rolle og det faglige ansvaret for VKMs
risikovurderinger, m.m. Hun informerte også om at i henhold til det nye mandatet til VKM skal
miljørisikovurdering av genmodifiserte organismer inngå som en del av faggruppens arbeidsområde. Direktøren minnet også medlemmene på at det må sende inn til VKM en kortfattet CV.
CVen skal omfatte: navn og tittel, arbeidssted + eventuell bistilling, utdannelse og faglig
bakgrunn. CVene vil bli offentliggjort på www.vkm.no. Direktøren ønsket så faggruppemedlemmene lykke til med arbeidet.
De tilstedværende medlemmene i faggruppa presenterte seg, og fortalte om utdannelse,
arbeidsområde og forskningsaktivitet.
Knut G. Berdal informerte om den nyopprettede arbeidsgruppe for miljørisikovurdering av
genmodifiserte organismer. Flere i FG3 kan delta i arbeidsgruppen dersom det var ønskelig. På
møtet ble det forslått å lage et mandat for gruppen. Elin Thingnæs, Faggruppe for plantehelse, skal
være koordinator for arbeidsgruppen. Fra arbeidsgruppa var det et ønske om at VKM
ansatte/engasjerte en person som kan lage et utkast til miljørisikovurdering som kan behandles av
arbeidsgruppen før vurderingen godkjennes av FG3.

2. Godkjenning av dagsorden
Innkallingen og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Ingen meldte seg inhabile i noen av
sakene som var til behandling.
3. Orientering fra møte i Hovedkomiteen (HK)
Knut G. Berdal informerte om Hovedkomiteen. Ledere for faggruppene er medlemmer av
Hovedkomiteen. Hovedkomiteen består også av enkeltmedlemmer, bl.a. er Helge Klungland som
er medlem av FG3 også direkte medlem i Hovedkomiteen. Faggruppene kan ta opp saker i
Hovedkomiteen.
4. Saker som ble behandlet på møtet
Saker som ble behandlet på møtet
Miljørisikovurdering av genmodifisert mais 59122:
På møtet ble miljørisikovurdering av mais 59122 fra Pioneer Hi-Bred/Mycogen Seeds behandlet.
Arbeidsgruppen som hadde søknaden til behandling hadde ingen kommentarer til søknaden om
miljørisikovurdering. Arbeidsgruppen vil foreta en fullstendig miljørisikovurdering på et senere
tidspunkt. På møtet i faggruppen ble det informert om at Direktoratet for naturforvaltning har spilt
inn på EFSAnet kommentarer til søknaden. I faggruppen ble det derfor besluttet ikke å spille inn
til EFSAnet kommentarer til maisen.
Vedtak: Faggruppen skal ikke spille inn til EFSAnet kommentarer til søknaden.
Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.
Status for øvrige saker for faggruppen
Knut G. Berdal informert om brev til EFSA. I 2006 ble faggruppen bedt av EFSA om å utdype
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faggruppens innspill på EFSAnet om adjuvanseffekt av Bt-toksiner som uttrykkes av
genmodifiserte mais. Svaret som EFSAs GMO Panel ga var lite tilfredsstillende. Derfor satte den
forrige Faggruppen ned en ad hoc-gruppe som utredet muligheten for adjuvanseffekt nærmere.
Nytt brev om adjuvans ble sendt til EFSA 25. mai 2007.
5. Oppfølging av saker fra forrige møte 5. februar 2007
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.

6. Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Knut G. Berdal informerte om ad hoc-gruppe for genendrete planter. Faggruppen ønsket en
nærmere redegjørelse om arbeidet i gruppen.
Vedtak. Mandatet for ad hoc-gruppen sendes ut til medlemmene i Faggruppe for GMO.
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer
Sekretariatet informerte om at det er tre risikovurderinger på EFSAnet. De tre søknadene er:

07/307 Risikovurdering av genmodifisert åkermais LY038, EFSA/GMO/NL/2006/31,
frist 13/6-07.
07/308
Risikovurdering
av
genmodifisert
åkermais
LY038xMON
810,
EFSA/GMO/NL/2006/32, frist 21/5-07,
07/309 Risikovurdering av genmodifisert åkermais MON 88017xMON810,
EFSA/GMO/CZ/2006/33, frist 21/5-07.
Arne Mikalsen, Sekretariatet, informerte om saksgangen og fremdriften av de tre genmodifiserte
maisene.
Sak 07/309 mais MON 88017 X MON 810. Sekretariatet spilte inn til EFSAnet spørsmål om
adjuvanseffekt av Bt-toksiner som er i denne planten.
Sak 07/307 og 07/308: Risikovurderingene vil bli ferdig i løpet av uke 23/24.
7. Saker til hovedkomiteen
Knut G. Berdal vil ta opp arbeidet med miljørisikovurderinger og om opprettelse av en
arbeidsgruppe for vurdering av miljørisiko. Faggruppen ønsker også å ha mulighet for videomøter
for å begrense antall reiser til møter.

8. Møter o.a. av felles interesse
Knut G. Berdal informerte om EFSA kollokvium om miljørisikovurderinger...
9. Nytt fra sekretariatet
Arne Mikalsen, Sekretariatet, informerte om fremtidig saker. Med unntak av de sakene som har
frist i juni er det kun en vurdering som har frist i juli. Det ble også informert om at Dirrektoratet
for naturforvaltning har bedt VKM om å utføre en miljørisikovurdering av de to genmodifiserte
maisene MON 810 og T25.

10. Eventuelt
Ingen saker under eventuelt.
Ny møtedato
Det ble besluttet at neste møte skal være enten i uke 34 (ikke den 20.) eller 35, ikke de siste
dagene i uke 35.
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