06/304-2-endelig

Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO)
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 20. mars 2006, kl. 11.00 – 15.00
Deltakere
Fra Faggruppe for GMO:
Ingolf Nes (møteleder), Knut Berdal, Sonja Klemsdal, Casper Linnestad, Audun Nerland,
Grethe Foss
Forfall: Vibeke Thrane (meldt forfall), Martinus Løvik (syk),
Fra sekretariatet til VKM:
Arne Mikalsen (ref.)
Observatør:
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1. Velkommen
Leder for faggruppen, Ingolf Nes, ønsket velkommen til møtet i Faggruppe for GMO.
Ingen meldte seg inhabile i noen av sakene som var til behandling.
2. Godkjenning av dagsorden
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Referatet fra faggruppemøte 1.
februar 2006 ble godkjent.
3. Orientering fra møte i hovedkomiteen (HK)
Møtet i hovedkomiteen 14. februar ble i sin helhet viet rapporten Et helhetssyn på fisk og
annen sjømat i norsk kosthold. Det ble en del diskusjon om dioksinsaken da en av
deltakerne som hadde bidratt til rapporten hadde hevdet at det norske rådet om å spise 2
måltider fet fisk per uke vil føre til at inntaket av dioksiner er høyere enn det WHO
anbefaler. Rapporten konkluderer med at mer enn 2 måltider med fet fisk forer til en
moderat overskridelse av tolerabelt inntak.. Rapporten konkluderer også med at konsum
av fisk, fell eller mager, i sum vil gi en positiv helseeffekt.
4. Saker som ble behandlet på møtet
Saker som ble behandlet på møtet
Sak 06/305: Sameksistens- Bestilling av risikovurdering fra Mattilsynet. Casper Linnestad
redegjorde for progressen i ad hoc-gruppen. Sammensetning av gruppen var klar: Leder
casper Linnestad, øvrige medlemmer: Eline Hågvar (UMB), Inger Nordal (UIO), OddArne Rognli (UMB) og Odd Egil Stabbetorp (NINA). Det ble også informert om
rapporten Sameksistens mellom transgene sorter og konvensjonelt og økologisk landbruk i
Norge skrevet av Merethe Aasmo Finne. Rapporten er utgangspunkt for ad hoc-gruppens
evaluering av hvilke sorter som skal vurderes. Gruppen vil konsentrere seg i hovedsak om
potet, raps og mais.
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
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.
5. Oppfølging av saker fra forrige møte 1. februar 2006
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.
6. Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Sak 04/307-1: Komparativ risikovurdering av genetisk endrede matplanter fremkommet
ved ulike teknologier (GEMP). Knut Berdal informerte fra møtet 9. mars 2006. Åshild
Ergons utkast til rapport ble diskutert. Hvilke arter som rapporten skal avgrense seg til er
ikke avgjort ennå.. Gruppens medlemmer skal bidra med informasjon og eksempler til
rapporten. Hvert medlemm bes ta ekstra for seg/gå ekstra inn i deler av teksten de har
spesielt kunnskap om. Sekretariatets koordinatorer vil gå igjennom kapittel fire og
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undersøke og kvalitetssikre informasjon om internasjonale og nasjonale lover. Åshild
Ergon skal sende nytt utkast av rapporten en uke før møtet den 20. april.
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer
Det ble opplyst at på EFSANet er det 17 saker som ligger under ”Under completeness
check” og en sak (EFSA/GMO/UK/2006/17) for vurdering av miljørisiko. Den siste saken
antas det at Direktoratet for naturforvaltning vil vurdere siden FG3 ikke har ekspertise for
vurdering av miljørisiko.
7. Saker til hovedkomiteen
Ingen.
8. Møter o.a. av felles interesse
Arne Mikalsen orientert om møte i OECDs Task Force for the Safety of Novel Food and
Feed som ble holdt i Berlin 6-8. mars.
Audun Nerland og Knut Berdal informerte om Codex-møtet i Japan. Møtet behandlet et
utkast til retningslinjer for risikovurdering av transgene dyr. Det ble brukt en del tid på
hva retningslinjene skal behandle, hovedsakelig matsikkerhet ikke dyrevelferd. Etiske
sider skal heller ikke behandles. Dette aspektet skal behandles av andre kompetente
organer (velferd og etikk) EU var delt i synet på om DNA-vaksiner skulle inngå i
retningslinjene.
9. Nytt fra sekretariatet
Ingolf Nes informerte om et brev fra Bioteknologinemnda ved direktør Sissel Rogne. Det
kom noen kommentarer til brevet Svarbrevet fra VKM ble behandlet på møtet. Svarbrevet
ble godkjent av faggruppen.
10. Eventuelt
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet.
11. Ny møtedato
Det neste møtet i Faggruppe for GMO blir 8. mai 2006 kl. 1100.
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