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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi 

Dato: 16.02.2018, kl. 10.00 

Sted: Vitenskapskomiteen for mat og miljø, Sandakerveien 24 C, bygg D, inngang D11 

Møteleder: Ida Skaar 

Deltakere 

Fra Faggruppe 11:  

Ida Skaar, Tor Gjøen, Anders Jelmert, Bjørnar Ytrehus, Jörn Klein, Arinze Okoli  

Forfall:  

Jacques Godfroid, Arne Tronsmo  

Fra sekretariatet til VKM:  

Siamak Yazdankhah, Nana Asare (referent) 

Fra Miljødirektoratet:  

Ingen 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring  

Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles 

på møtet.  

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad. 

Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Utgikk. Det har ikke vært møte i Hovedkomiteen siden forrige faggruppemøte.  
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Nytt fra sekretariatet 

Nana Asare orienterte om «Fremmede organismer – risiko for natur, plante- og dyrehelse» 

konferansen, 5. 6. juni på Oslo kongresssenter i regi av VKM og Artsdatabanken. Det er til 

maks 250 deltagerer, og det er første-man-til-mølla prinsipp. Alle interesserte er oppfordret 

til å melde på i slutten av februar når portalen åpnes på VKMs hjemmeside.  

Faggruppen ble påminnet om at frist for å søke om ny medlemskap til den nye 

vitenskapskomiteen 2018-2022 er 28. februar. 

Saker som skal behandles på møtet 

Gjennomgang av AMR i viltlevendedyr rapporten og Anders Jelmerts referee-uttalelse. 

Referee 2, Henning Sørum (NMBU), skal også kommentere rapporten. Rapporten sendes til 

«språkvask». Før rapporten sendes til Miljødirektoratet med sperrefrist, blir den sendt 

elektronisk til medlemmer i faggruppen for endelig godkjenning. 

 Momenter under diskusjonen: 

• Forbedring av figur 1-4 

• Forslag om å kutte ned bakkgrunnsinformasjon og andre deler av rapporten for å 

unngå repetisjon, og fremheve «hotspots» 

• Forslag om å dele rapporten opp i seksjoner og nevne i begynnelsen av hvert kapittel 

om hvilke(t) spørsmål i TOR ble besvart under det kapittelet.  

Detaljert informasjon er notert i selve rapporten på Risken.  

Nytt fra Miljødirektoratet 

Utgikk pga fravær. 

Møter o.a. av felles interesse 

Se punkt under nytt fra sekretariatet. 

Saker til hovedkomiteen 

Ingen sak ble diskutert. 

Eventuelt 
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VKMs struktur og arbeidsmåte i forhold til den interne omorganiseringen ble diskutert. 

Nye møtedatoer 

Neste møtedato er satt til 15. juni, med forbehold. 
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