Protokoll
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi
Dato: 01.12.2017, 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, Arne Tronsmo, Bjørnar Ytrehus, Jörn Klein, Arinze Okoli (1-5
Skype)
Forfall:
Jacques Godfroid
Fra sekretariatet til VKM:
Siamak Yazdankhah (5), Merethe Aasmo Finne (3), Nana Asare (referent)
Fra Miljødirektoratet:
Ingen

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles
på møtet.

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad.

3. Saker fra møte i Hovedkomiteen
Jörn Klein (stedfortreder) orienterte om saker fra forrige møte i hovedkomiteen, 6. oktober
2017. Terminologi i risikovurderinger og forfatterskapskriterier i VKMs rapporter ble blant
annet diskutert. Ida Skaar, faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i
hovedkomiteen, 24. november 2017. VKMs nytt navn, Vitenskapskomiteen for mat og miljø
ble lansert. Følgende saker ble diskutert på møtet; vurdering av GMO og rester av
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plantevernmidler, mikroplast, status på VKMs miljøoppdrag og mm. Detaljert informasjon
kommer på www.vkm.no

4. Nytt fra sekretariatet
Gisle Solstad, informerte om noen praktiske informasjon vedrørende VKMs nye bygning. Han
orienterte videre om statusen på prosjektet interne omorganiseringen i sekretariatet,
etterfulgt med diskusjon rundt temaet.
Nana Asare, informerte om kunnskapsbehov rapporten for 2018 som er igangsatt. Forslag
fra de fagligansvarlige på publiserte risikovurderinger i faggruppen ble lagt fram.
Dokumentet ble sendt inn med møteinnkallingen. Alle er oppfordret til å ta en kikk og legge
inn kommentarer/innspill direkte på Risken. Prosjektleder avvente forslag for andre
risikovurderinger og skal sende Word dokument til faggruppen for en siste runde etterhvert.
Endelig rangering av «data gaps» må leveres til prosjektgruppen innen 31. januar, 2018.
Merethe Aasmo Finne, orienterte om rekrutering av den nye vitenskapskomitéen som
oppnevnes fra 1. september 2018, for perioden 2018-2022. Alle oppfordres til å spre ordet.
Søknad kan sendes på vkm.no. Informasjon om kontaktperson ved henvendelse vil bli sendt
via epost. Detaljert informasjon kommer på www.vkm.no

5. Bestilling som skal behandles/dikuteres på møtet
Siamak Yazdankhah, gikk gjennom rapporten Antimikrobiell resistens hos viltlevende dyr «Desk study and risk assessment of antimicrobial resistance in wild animals» sammen med
faggruppen. Noen punkter ble diskutert og innspill fra medlemmene finnes i selve
dokumentet på Risken.

6. Oppfølging av saker fra forrige møte
Ida Skaar orienterte om status på Azolresistens som en mulig selvinitiert oppdrag i
faggruppen. Prosjektet er lagt på is inntil videre.

7. Orientering fra Miljødirektoratet
Dette punktet gikk ut pga. fravær.

8. Møter o.a. av felles interesse
Ingen forslag hadde kommet inn per dagsdato.
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9. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker ble diskutert under dette punktet.

10.

Eventuelt

Ingen saker ble diskutert under dette punktet.

11.

Nye møtedatoer

Neste møte i faggruppen er satt til 16. februar og 15. juni, med forbehold.
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