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Protokoll 

Møte i faggruppe for mikrobiell økologi 

Dato: 16.11.2018, kl. 10:00-15:00 

Sted: VKMs lokaler, Sandakerveien 24 C, Inngang D 11. 

Møteleder: Yngvild Wasteson 

Deltakere  

Bjørnar Ytrehus (fra kl. 13:00), Elisabet Henie Madslien, Pål Trosvik, Erik Joner, Øivind 

Bergh, Yngvild Wasteson, Kaare Magne Nielsen, Ole Martin Eklo og Siamak Yazdankhah 

(referent) 

Observatør: Aina Nedal (Miljødirektoratet) kl. 10:00-14:00 

Torhild Tveite Compaore (Mattilsynet) fra 13:00 for å diskutere Sak 6: 

Antimikrobiell resistens i slam og avløpsvann  

Forfall: ingen  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppelederen ønsket velkommen til møtet. Ingen hadde anmerkninger til habilitet. 

2- Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. Ingen kommentarer til forrige faggruppemøte. 

3- Kort orientering fra siste møte i Hovedkomiteen 

Øivind Bergh deltok på hovedkomitemøtet 17. oktober siden faggruppelederen ikke hadde 

anledning til å være med. Hoveddiskusjonen i hovedkomiteen var angående habilitet i VKM i 

kjølvannet av Morgenbladets artikler om habilitet i VKM. 

 Både agenda og protokoller fra møter i hovedkomiteen publiseres på VKMs nettsider. 
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4- Presentasjon av alle 

Siden vi hadde tre forfall på forrige faggruppemøte (Yngvild Wasteson, Kaare M. Nielsen og 

Ole Martin Eklo) tok vi ny runde med presentasjon av møtedeltakere. Alle presenterte seg og 

forklarte hvor de jobber, faglig bakgrunn og om sine forskningsområder.  

Øivind Bergh ble valgt som nestleder i faggruppen. 

5- Saker til behandling/orientering 

- Genredigeringsprosjektet 

Kaare M. Nielsen presenterte status på dette arbeidet som pågår i VKM. Dette er et 

selvinitiert arbeid, men både Miljødirektoratet og Mattilsynet er interesserte i saken. 

Prosjektet er delt i flere del-grupper: Dyrehelse/dyrevelferd, plantehelse, 

mikrobiologi, mat og fôr og biodiversitet. Mikrobiologi-delen blir forankret i faggruppe 

for mikrobiell økologi. Prosjektgruppen består av Kaare M. Nielsen fra faggruppen 

(leder), Leiv Sigve Håvarstein (NMBU) og Siamak Yazdankhah (VKM-sekretariatet). 

Etter planen skal rapporten være ferdig i 2019. 

 

- Environmental risk assessment (ERA) av GMO-legemidler 

Aina Nedal fra Mdir og Siamak Yazdankhah forklarte bestillinger relatert til GMO-

legemidler som kommer fra Miljødirektoratet. Det er to typer ERA-evalueringer av 

GMO-legemidler:  

a)  GMO-legemidler som søker om å få godkjenning og markedsføringstillatelse i 

Europa. Dette er i samarbeid med European Medicines Agency (EMA) og Statens 

legemiddelverk. Vi har allerede blitt varslet for to saker som skal besvares i løpet av 

neste tre månedene. 

b) ERA-evaluering av kliniske studier som søkes utført i Norge. Dette er i samarbeid 

med medisinske firmaer som vil utføre slike kliniske studier i Norge.  

Slike 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. Basert på vår respons/rapport vil Miljødirektoratet håndtere 

saken videre. Per i dag har det kommet inn 3 saker og det er flere saker som er i 

pipeline. 

6- Nye bestillinger 

Siamak Yazdankhah, i samarbeid med Aina Nedal, presenterte de nye bestillingene til VKM.  

1- Helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer brukt i rengjøringsmidler 
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Dette er en oppdatering av en tidligere rapport i 2016. Flere medlemmer i faggruppen er 

interessert i å være med denne utredningen. Dette vil bli formidlet til prosjektlederen når en 

arbeidsgruppe skal settes sammen. 

2-Risk assessment of antimicrobial resistance in wastewater treatment processes 

Dette er en felles bestilling fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. Sekretariatet har vært i 

kontakt med Mdir og MT siden vi mottok bestillingen i juni 2018 og har diskutert bestillingen 

i flere runder.  

Flere medlemmer i faggruppen ønsket å være med prosjektgruppen og sekretariatet har 

vært i kontakt med flere eksterne eksperter som ønsker å være med i gruppen. Denne 

informasjonen blir formidlet til den som blir prosjektleder i den saken. 

7- Nytt fra Miljødirektoratet 

Aina slutter i Mdir, 1. desember 2018 og det er andre som tar over etter henne. 

ERA-rapporten av kliniske studier er det noe som skjer mest i Mdir og som angår vår 

faggruppe.  

8- Nytt fra sekretariatet 

Direktør i VKM, Lars Hanssen, går av med pensjon i mai 2019 og har en redusert stilling frem 

til slutten av mai 2019. Stillingen lyses ut. 

9- Saker til hovedkomiteen 

Blant kjerneverdiene til VKM er full åpenhet om arbeidet og å sørge for at risikovurderingene 

er offentlig tilgjengelige. I GMO-legemiddel-saker skal vi allikevel ha en liten lukket gruppe 

som skal se på sakene og ikke hele faggruppen. 

Medlemmene i faggruppen vil gjerne at denne saken diskuteres på hovedkomitemøte.  

10- Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Hovedkomiteen har utarbeidet en rapport om bruk av ulike termer i VKMs rapporter. Yngvild 

presenterte terminologi-rapporten. Terminologi-rapporten skal brukes som et veiledende 

dokument når vi lager våre rapporter i ulike fagområder. 
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11- Orientering fra prosjektgrupper eller lignende 

Siamak fortalte veldig kort om World Organisation for Animal Health (OIE)s-konferanse om 

antimikrobiell resistens som ble holdt i Marrakech 29.-31. oktober 2018. 

12- Eventuelt 

Ingen saker 

13- Nye møtedatoer 

Vi satser på fire møter i løpet av 2019: februar/mars, mai/juni, august/september og 

november. Koordinator sender en Doodle med alternative datoer for de aktuelle møtene.  
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