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Referat 

Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer – mat og 

fôr 

Dato: 11.01.2023, kl. 10:00-12:00 

Sted: Teams 

Møteleder: Anne Marthe Ganes Jevnaker 

Deltakere  

Fra faggruppen for genmodifiserte organismer: 

Eirill Ager-Wick, Johanna Bodin, Kristian Prydz, Nur Duale, Tage Thorstensen og Volha 

Shapaval 

Fraværende: Monica Sanden (leder)  

Fra sekretariatet til VKM:  

Anne Marthe Ganes Jevnaker (ref.) og Ville Erling Sipinen 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Medlemmene fikk forespørsel om habilitet og evt. interessekonflikter til sakene som skulle 
behandles - Ingen konflikter. Timer til godtgjøring ble registrert. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og agenda 

Møteinnkalling og utkast til dagsorden ble godkjent. 

3. Høringssak til behandling på trinn 1 

Søknad EFSA-GMO-NL-2022-176 er på offentlig høring i EU- og EØS-landene. Søknaden 

gjelder bruk av den genmodifiserte maisen MON 94313 til mat og fôr. Faggruppemedlem 

Volha Shapaval presenterte høringssak EFSA-GMO-NL-2022-176, og faggruppen behandlet 

saken på trinn 1. Frist for innspill til søknad EFSA-GMO-NL-2022-173 er 5. mars 2023.  
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Etter gjennomgang av søknad EFSA-GMO-NL-2022-176 konkluderte faggruppen med at 

søknaden er i henhold til EFSAs retningslinjer for godkjenning av genmodifiserte planter søkt 

godkjent til mat og fôr. Faggruppen hadde derfor ingen innspill til søknaden. Standardskjema 

for løpende oppdrag fylles ut for trinn 1 og sendes til oppdragsgiver i etterkant. 

4. Vurdering til behandling på trinn 1-3 

Grunnet nedprioritering av det løpende oppdraget om vitenskapelige vurderinger av helse- 

og miljørisiko og sameksistens for genmodifiserte organismer og produkter i 2020 og 2021, 

skal faggruppen fortløpende behandle søknader fra denne perioden på trinn 1 – 3 når EFSAs 

opinion publiseres. Dette med unntak av utarbeidelse av innspill til EFSA. 

Søknad EFSA-GMO‐NL‐2020‐170 ble behandlet på trinn 1 – 3, med unntak av utarbeidelse av 

innspill til EFSA. Faggruppemedlem Kristian Prydz presenterte søknad EFSA-GMO-NL-2022-

170. Søknaden gjelder godkjenning av den genmodifisert maisen MON 95379. Faggruppens 

konklusjon er at EFSAs opinion er dekkende også for Norge. Innspill og kommentarer fra EU-

medlemsland gir heller ikke grunnlag for en risikovurdering av særnorske forhold. 

Standardskjema for løpende oppdrag ferdigstilles for trinn 1 – 3 og sendes til 

oppdragsgiverne i etterkant av møtet. 

5. Eventuelt  

Ingen saker. 

 

 


