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Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, onsdag 1. februar 2006, kl. 12.00 – 16.30 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppe for GMO: 
Ingolf Nes (møteleder), Knut Berdal, Sonja Klemsdal, Casper Linnestad, Audun Nerland, 
Vibeke Thrane. 
 
Forfall:Grethe Foss (meldt forfall), Martinus Løvik (syk),  
 
Fra sekretariatet til VKM: 
Arne Mikalsen (ref.) 
 
Observatør: 
Solbjørg Hogstad, Mattilsynet 
Torgun Johnsen, Mattilsynet. 
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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 2. 
desember 2005 ble godkjent. 

 
3. Orientering fra møte i hovedkomiteen (HK)   
Ingen saker 
 
4. Saker som ble behandlet på møtet 
 
Saker som ble behandlet på møtet 
Sak 06/305: Sameksistens- Bestilling av risikovurdering fra Mattilsynet. Ingolf Nes 
redegjorde for den foreløpige bestillingen fra Mattilsynet. Torgun Johnsen informerte at 
frist for ferdigstillelse av rapporten er blitt satt til 1. juli 2006. Det ble besluttet å opprette 
en ad hoc-gruppe. Casper Linnestad faggruppe for genmodifiserte organismer sa seg villig 
til å lede denne gruppen. Sonja Klemsdal fra faggruppen deltar også i ad hoc-gruppen. 
Casper Linnestad skal forespørre og komme med forslag til medlemmer i gruppen. 
 
Sak 06/306: Evaluation of EFSA. Kommentarer til rapporten. Faggruppen hadde ikke 
kommentarer til evalueringen. 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte 
Sak 05/325.  Uttalelse om Monsantos genmodifiserte mais MON863 (C/DE/02/9) 
Uttalelsen er vurdert og godkjent av faggruppen. Vurderingen ble oversendt Direktoratet for 
naturforvaltning og Mattilsynet innen fristen. 
 
Sak 05/326. Uttalelse om Monsantos genmodifiserte raps GT73 (C/NL/98/11) 
Uttalelsen er vurdert og godkjent av faggruppen. Vurderingen ble oversendt Direktoratet for 
naturforvaltning og Mattilsynet innen fristen. 
 
Status for øvrige saker for faggruppen 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet. 
 
5. Oppfølging av saker fra forrige møte 2. desember 2005 

 
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 26. januar 2006. Åshild Ergon har 
laget et utkast til rapport.  Utkastet ble gjennomgått på møtet og det ble diskutert hvordan 
oppbygningen av rapporten skal være. Gruppens medlemmer skal gi innspill til Åshild 
Ergon frem til neste møte. Målet er å bli ferdig i løpet av 1 ½ år. 
 
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer 
Det ble opplyst at på EFSANet er det 18 saker som ligger under ”Under completeness check”. 
Disse sakene vil bli lagt ut til risikovurdering snart. 
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Ingolf Nes informerte om vurdering av fytase og biogalaktosidase til bruk i fôr. Det foreligger fire 
søknader som EFSAs GMO-gruppe skal vurdere under forordning 1829/2003/EF. Følgende saker 
skal behandles, alle GMM relatert til produksjon som fôrtilsetning: 
Phytase SP 1200" (EFSA-Q-2005-030) 
Phyzyme XP" (EFSA-Q-2005-080) 
"Natuphos" (EFSA-Q-2005-116) 
Biogalactosidase" (EFSA-Q-2005-224 
 
7. Saker til hovedkomiteen 
 
Ingen. 
 
8. Møter o.a. av felles interesse 
Arne Mikalsen orientert om møte Old genes or new genes som ble holdt i København 13. 
desember. Åshild Ergon (ad hoc-gruppe GEMP) og Arne Mikalsen (Sekretariatet) deltok på møtet. 
 
Ingolf Nes informerte om TeMa-dag møtet ”Gener på gaffelen” 14. desember. Han holdt to 
foredrag hvor han diskuterer ”Er genmat farligere enn annen mat” og ”Hva skjer innenfor 
Vitenskapskomiteens undersøkelser mht. bruk av GMO til mat”.  
 
Knut Berdal og Audun Nerland skal delta i en arbeidsgruppe som skal lage retningslinjer for 
risikovurdering av mat som stammer fra genmodifiserte dyr, inklusivt transgen fisk og skalldyr.  
 
9. Nytt fra sekretariatet 
Ingen saker fra sekretariatet. 
 
10. Eventuelt 
Ingolf Nes informerte om at Grethe Foss trekker seg fra Faggruppe for GMO pga for stort 
arbeidspress. Hun fratrer 1. april 2006. Hun vil ikke bli erstattet fordi medlemmer i 
Vitenskapskomiteens faggrupper og Hovedkomité skal oppnevnes på nytt i 2007. 
 
Casper Linnestad informerte fra møte om EUs utsettingsdirektiv, og om analyser utført i USA av 
sensitive insekter for genmodifiserte planter som uttrykker insektsresistens, er relevante 
målorganismer for europeiske insekter som levere på/av genmodifiserte planter.  
 
Audun Nerland mente at faggruppen burde starte opp en ad hoc-gruppe som skal riskikovurdere 
DNA-vaksiner som brukes på fisk. Han opplyste om at DNA-vaksine mot rhabdovirus er 
markedsført. 
 
Solbjørg Hogstad informerte om to brev som er sendt til henholdsvis Monsanto og Syngenta. MT 
ber om uttalelse fra firmaene vedrørende mulig adjuvanseffekter av planter som inneholder Cry-
proteiner. Hun informerte også et møte i Codex der det vil ble startet et arbeid med risikovurdering 
av ernæringsmessige endrede matplanter som er genmodifisert.  
 
Faggruppen ønsket at faggruppens koordinator skal skrive et notat til Faggruppe for ernæring 
(human), dietetiske produkter, ny mat, og allergi (FG7) om FG7 kan utføre en utredning av 
immunologiske (adjuvans) effekter av Cry-proteiner.  
 
 
11. Ny møtedato  
 
Det neste møtet i Faggruppe for GMO blir 20. mars 2006 kl. 1100. 


