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Referat 

For møte i faggruppe for mikrobiell økologi 

Dato: 20.09.2022, kl. 09:00 – 11:30 

Sted: Holmen Fjordhotell – Asker, Rom Galleri 3 

Møteleder: Elisabeth Henie Madslien (EM) 

Deltakere  

Elisabeth Henie Madslien (leder), Gunhild Bødtker, Erik Joner, Åsa-Helene Frostegård, Pål Trosvik, 

Bjørn Tore Lunestad, Kaare Magne Nielsen, Astrid Louise Wester 

Forfall: Pål Trosvik, Bjørn Tore Lunestad, Kaare Magne Nielsen 

Miljødirektoratet: Nora Nedkvitne 

VKM-sekretariatet: Siamak Yazdankhah (SY) 

Velkommen  

Faggruppeleder (EM) ønsket alle medlemmene velkommen til den nye faggruppen for 

perioden 2022-2026.  

Presentasjon av medlemmer i faggruppen 

Alle medlemmene presenterte seg og forklarte hvilken faglig bakgrunn de har, deres 

forskningsområde og hvorfor de har søkt å bli i VKM 

Informasjon om godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. 

Habilitet og godtgjøring. 

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Ingen erklærte seg inhabile angående de saker 

som skulle diskuteres på dette møtet. 

Det ble også gitt informasjon om godtgjørelse for medlemmer i VKM.  
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Informasjon om kommunikasjonsarbeid i VKM 

Kommunikasjonsrådgiver Tanya Kristiansen i sekretariatet ga informasjon om 

kommunikasjonsarbeid i VKM.    

Bestilling og oppdrag fra A til Å 

SY, koordinator for faggruppen presenterte prosessen fra VKM mottar en bestilling fra våre 

oppdragsgivere (Miljødirektoratet (Mdir)/Mattilsynet (MT)) til en rapport bli publisert.   

En ferdig-behandlet sak fra bestilling til sluttføring 

SY presenterte prosessen for vurderingen «Antimicrobial resistance from an environment 

perspective», fra bestillingsfasen til gjennomføringsfasen, sluttfasen og publisering. Dette 

arbeidet var en selvintiering fra faggruppen og vil bli publisert i oktober 2022. 

Nytt fra Miljødirektoratet 

Nora Nedkvitne fra Miljødirektoratet (Mdir) hadde en kort presentasjon og snakket om blant 

annet: 

Litt informasjon om Mdir, mikrobiologiske produkter (forskrift og deklarering), løpende 

oppdrag, tidligere oppdrag, mulig nye bestillinger og hvilke forventninger Mdir har til den nye 

faggruppen. 

Møter o.a. av felles interesse 

NORSE - Network for One Health Resistome Surveillance 22. Oktober 2022.  Møtet holdes 

både fysisk på Høyskolen i Innlandet og digitalt via Zoom.  

Nasjonal konferanse om antibiotikabruk, -resistens og smittevern i primær- og 

spesialisthelsetjenesten- Radisson Blu Airport Hotel Gardermoen, 23. november, 2022. 

Eventuelt 

Forslag til selvinitiering: Gunhild Bødtker (GB) foreslo at faggruppen vurderer risikovurdering 

av «Bionedbrytbar plast – hensiktsmessig bruk og risikovurdering for miljø og 
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miljøfunksjoner». GB sender forslag for bakgrunn og mulig spørsmål som bør besvares 

gjennom den vurderingen. 

Nye møtedatoer 

Sekretariatet sender en Doodle for å fastsette ny dato for neste møte i faggruppen. 


