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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 12.03.13, Oslo, 
VKMs lokaler 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Jørgen Lassen (leder), Georg Kapperud, Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Michael Tranulis, 
Morten Tryland og Siamak Yazdankhah,  
 
Forfall: Karl Eckner, Bjørn-Tore Lunestad, Karin Nygård,  
 
Fra Mattilsynet: 
Ingen 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent) 
 
 
SAK 1/13 
Velkommen, forfall og habilitet 
Leder ønsket velkommen til møtet. Ingen erklærte seg inhabile i saker som skulle behandles 
på møtet.  
 
SAK 2/13 
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen eller dagsorden.  
   
SAK 3/13 
Gjennomgang av protokollen 
Ingen kommentarer til protokoll fra forrige faggruppemøte, den 17.12.2012. 
 
SAK 4/13 
Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Møte i hovedkomiteen ble holdt i januar. Jørgen Lassen informerte om behandling av 
vurdering av mykotoksiner i korn og arbeid med økologisk mat og produksjon. 
 
SAK 5/13 
Saker som skal behandles på møtet 
Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat 
Jørgen Lassen informerte medlemmer i FG1 om arbeid i ad hoc-gruppen. Første møte ble 
holdt i uke 10 hvor det ble diskuterte utkast til disposisjon og fordeling av oppgaver. 
 
Bestilling av vurdering av føring av sanitært avløpsvann fra WC og dusj til gjødselkjeller 
Mattilsynet har sendt utkast til bestilling hvor de ber VKM gjøre en risikovurdering av 
sykdomssmitte ved bruk av ubehandlet gjødsel med innhold av sanitært vann. Medlemmer i 
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FG1 har diskutert utkast til bestilling og har konkludert at det muligens ikke er nødvendig 
med full risikovurdering.VKM har tidligere laget tre risikovurderinger vedrørende bruk og 
spredning av gjødsel (ved FG1 :«Risikovurdering av helsefare ved spredning av gylle» i 2009 
og «Vurdering av mikrobielle indikatorer for hygieniserte gjødselvarer mv. av organisk 
opphav» i 2011; ved FG5 Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedringsmiddel i 2009) 
og koordinator og faggruppeleder vil sammen vurdere om ikke svaret på Mattilsynets aktuelle 
henvendelse allerede er gitt i disse rapportene.. 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Risikovurdering av salterstatteren kaliumklorid  
Ad hoc-gruppen hadde sitt andre møte i uke 10 med gjennomgang av utkast til vurdering. Det 
ble foretatt noen endringer i teksten som ble skrevet etter første møte og oppgaver videre ble 
fordelt. Observatør fra Mattilsynet deltok i møte av ad hoc-gruppen og hjalp med avklaring av 
fokuset for Mattilsynet. 
 
SAK 06/13 
Oppfølging av saker fra forrige møte 
Ingen 
 
SAK 07/13 
Orientering fra ad hoc-grupper, undergrupper eller lignende 
Mattilsynets bruk av VKM-rapporten "Vurdering av mulig hygienisk gevinst ved strengere 
krav til slakting av småfe" i sin rapport "Slaktehygiene småfe" 
Truls Nesbakken informerte om tilsynsrapporten som Mattilsynet publiserte i uke 10 hvor det 
ble referert til VKMs vurdering. Også bransjens reaksjoner på VKMs vurdering ble diskutert 
og i den forbindelse ble også VKMs håndtering og oppfølging av bransjens klage tatt opp. 
VKMs direktør redegjorde for VKMs holdning til klager på vurderinger generelt og 
informerte om prosessen mellom VKM og bransjen i gjeldende sak. 
 
SAK 8/13 
Saker til Hovedkomiteen  
Hovedkomite skal på besøk til EFSA og møte tilsvarende komite – har vi noen spørsmål til 
EFSA?  
Bjørn-Tore Lunestad skal representere FG1 på møte i EFSA 9-11. april og medlemmene i 
FG1 er bedt om å sende spørsmål de gjerne vil stille på det møtet direkte til Bjørn-Tore på 
mail med kopi til koordinator.  
 
SAK 9/13 
Møter o. a. av felles interesse 
http://www.icpmf8.org/  8th International Conference on Predictive Modelling in Food, 16-
20. September 2013, Paris 
 
SAK 10/13 
Nytt fra sekretariatet 
Bemanning  
Nye koordinatorer for FG2 og FG4 og ny administrasjonssjef har begynt i VKM 1. mars 
2013. I tillegg kommer en ny koordinator til FG 3 den 1. april. 
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SAK 11/13 
Eventuelt 
VKMs oppfølging av bransjens klage 
Se sak 7/13 
 
Georg Kapperud har informert om pågående arbeid i FHI med etterforskning av flere utbrudd.  
 
Siamak Yazdankhah har informert FG1 om bestilling om kopper og sink fra fôr til mat og jord 
som Mattilsynet har sendt til FG6 i VKM. Arbeid med bestilling er i gang og det er antatt at 
arbeid med vurdering starter før sommeren. 
 
SAK 12/13 
Nye møtedatoer 
Dato for neste møte er 20. juni 2013. 


