Protokoll
Møte i faggruppe for mikrobiell økologi
Dato: 23.05.2019, kl. 10:00-15:00
Sted: VKMs lokaler, Sandakerveien 24 C, Inngang D 11.
Møteleder: Yngvild Wasteson
Deltakere
Bjørnar Ytrehus, Elisabet Henie Madslien, Pål Trosvik, Erik Joner, Øivind Bergh, Yngvild
Wasteson, Kaare Magne Nielsen, Ole Martin Eklo og Siamak Yazdankhah (referent)
Kine Rautio Øverland- Miljødirektoratet
Awatif Aballi, Mattilsynet
Forfall: ingen

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Faggruppelederen ønsket velkommen til møtet. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om
habilitet og ingen erklærte seg inhabile i sakene som skulle diskuteres eller behandles på
møtet.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden
Innkalling og dagsorden ble godkjent. Det var ingen kommentarer til protokollen fra forrige
møte i faggruppen (07.03.2019).

3. Kort orientering fra det siste møtet i Hovedkomiteen
Det var ingen møte i hovedkomiteen siden vårt forrige møte i faggruppen (07.03.2019) og
derfor ingen orientering.
Protokoller fra møter i hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider.

4. Orientering om Environmental Risk Assessment (ERA) av
GMO-legemidler
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Siamak Yazdankhah hadde en kort orientering om ERA av GMO-legemidler, både for a)
kliniske studier og b) produkter som skal få markedsføringstillatelse i Europa.
a) er i samarbeid med medisinske firmaer som vil utføre slike kliniske studier i Norge.
b) er i samarbeid med European Medicines Agency (EMA) og Statens legemiddelverk.
ERA-saker blir IKKE diskutert på faggruppemøter på grunn av konfidensialitet, men
sekretariatet har laget en liten gruppe og lager en respons eller rapport som blir sendt til
Miljødirektoratet.

5. Saker til behandling/orientering
Helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer brukt i rengjøringsmidler
Faglig leder Elisabeth Madslien og Nana Asare (prosjektleder, VKM-sekretariat) presenterte
rapporten. Faggruppen hadde fått utkast til rapporten i forkant, for endelig godkjenning på
møtet. Medlemmene godkjente rapporten med noen innspill/kommentarer som kom fram på
møtet. Rapporten leveres til Miljødirektoratet, medio juni 2019.

Risk assessment of antimicrobial resistance in wastewater treatment processes
Faglig leder av prosjektet, Yngvild Wasteson, orienterte om saken. Dette er en felles
bestilling fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. Gruppen hadde sitt første møte i januar i år og
neste møtet i gruppen avholdes 12. juni 2019. Prosjektgruppen består av tre
faggruppemedlemmer, fire eksterne og to fra sekretariatet (Tron Gifstad som prosjektleder
og Siamak Yazdankhah som prosjektmedlem). Fra Mattilsynet var Awatif Aballi tilstede.

Genredigeringsprosjektet- mikrobiologi
Faglig leder av prosjektet, Kaare M. Nielsen og Siamak Yazdankhah fra sekretariatet
orienterte kort om status i saken. Alle del-rapportene i prosjektet skal presenteres og
diskuteres på hovedkomite-møte i Hamar, 28.-29. mai. 2019.

Assessment of the risk to Norwegian biodiversity from the pathogenic fungi
Batrachochytrium dendrobatidis (Bd) and Batrachochytrium salamandrivorans
(Bsal)
Bjørnar Ytrehus fra faggruppen var medlem av arbeidsgruppen som laget denne rapporten.
Han orienterte veldig kort om at soppene som kan forårsake chytridiomykose hos amfibier.
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Sykdommen har ført til stor tilbakegang i amfibiepopulasjoner i mange land, og også
utryddet enkelte amfibiearter. Vurderingen er gjort på oppdrag fra Miljødirektoratet.

6. Nye saker
Import av grovfôr
Sekretariatet informerte om en ny sak; import av grovfôr som vil være en felles bestilling fra
Mattilsynet og Miljødirektoratet. Bakgrunnen for bestillingen er bekymringer knyttet til import
av store mengder av høy, halm, ensilasje og annet grovfôr som kunne medføre introduksjon
og spredning av fremmede, skadelige organismer. Fra faggruppen er Bjørnar Ytrehus og
Siamak Yazdankhah involvert i den saken.

7. Nytt fra Miljødirektoratet
Se pkt. 6

8. Nytt fra sekretariatet
Direktør i VKM, Lars Hanssen, går av med pensjon i mai 2019. Cecilie Rolstad Denby er
ansatt og begynner 1. august 2019 som nye direktør for VKM.
Tanya Samuelsen Kristiansen fra VKMs kommunikasjonsavdeling forklarte og ga råd og tips
om den nye SharePoint (Risken) som vi har tatt i bruk.

9. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker ble nevnt under dette punktet.

10. Møter o.a. av felles interesse
15th Symposium on Bacterial Genetics and Ecology- "Ecosystem drivers in a changing
planet" 26–30 May 2019 • Lisbon/Portugal

11. Eventuelt
Ingen saker
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12. Nye møtedatoer
Neste møte i faggruppen er planlagt i november 2019. Koordinator sender en Doodle med
alternative datoer.
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