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Protokoll fra møtet i faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 21.06.10, Oslo, 
Gjestehuset Lovisenberg 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Jørgen Lassen (leder), Truls Nesbakken, Lucy Robertson, Bjørn-Tore Lunestad, Michael 
Tranulis, Karl Eckner, Siamak Yazdankhah 
 
Forfall: Morten Tryland, Georg Kapperud og Karin Nygård 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Danica Grahek-Ogden (referent) 
 
SAK 1/109 
Velkommen, forfall og habilitet 
Leder ønsket velkommen til møtet i ny sammensetning av faggruppen for hygiene og 
smittestoffer. Det ble foretatt en introduksjonsrundet rundt bordet. Ingen erklærte seg inhabile 
i forhold til hva som skulle behandles på møtet.  
 
SAK 2/10 
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Ingen kommentarer til innkallingen, dagsorden eller protokoll fra forrige faggruppemøte, den 
16.02.2010. Under gjennomgang av protokoll fra forrige møte ble to postere for Food Micro 
presentert for medlemmer for FG1. Bjørn-Tore Lunestad nevnte at NIFES også kommer til 
Food Micro med en poster om sesong variasjon av E. coli og enterokokker i skjell.  
   
SAK 3/10 
Saker fra møtet i hovedkomiteen 
Møte i Hovedkomiteen ble holdt 14. juni og var innledet med en presentasjon av Truls 
Nesbakken av risikovurdering av dekontaminering av slakt. Leder for FG1 nevnte også noen 
flere saker av interesse: 
 Kosthold som skal fremme folkehelse og forebygge kroniske sykdommer i Norge 
 Nytte-risikovurdering av morsmelk 
 Kunnskapsbehov avdekket i VKMs risikovurderinger 
 Stortingsmelding ”Landbruks- og matpolitikk” 
 VKMs fagseminar 
For mer utfyllende informasjon se protokoll fra møte i HK på www.vkm.no  
 
CV, habilitet og taushetsplikt 
Danica Grahek-Ogden viste til utsendte skjemaer for habilitet og veileder for habilitet og 
taushetsplikt og samlet inn ferdigutfylte skjemaer og minnet de som ikke hadde fylt ut 
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skjemaer sende dem inn snarest. Cvene er fra i år mer standardiserte og på norsk så når 
utkastene er klare får medlemmene dem til godkjenning før de er publisert. 
 
Oppsummering av presentasjon av vurdering av dekontaminering 
Astrid Bjerkås presenterte kommunikasjonsstrategi for VKM og hvordan presentasjon av 
vurdering av dekontaminering fulgte opp disse. Presentasjon av vurdering for bransjen har 
ført til et oppslag i Dagbladet og et intervju av Truls Nesbakken i bransjebladet for 
kjøttindustrien. 
 
SAK 4/10  
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen saker.  
 
Oppdrag som skal behandles på møtet 
Hygienisering av gjødsel 
Mattilsynet har sendt inn et utkast til bestilling av vurdering av krav i forskrift om 
hygienisering av gjødsel. Saksbehandler fra Mattilsynet deltok på møte og svarte på 
kommentarer og spørsmål fra medlemmer i faggruppen. Et nytt utkast til bestilling sendes til 
FG1 i løpet av uke 26 vedlagt tilsvarende regelverk fra Danmark, Sverige og Nederland. FG1 
har opprettet en arbeidsgruppe, bestående av Jørgen Lassen, Karl Eckner, Lucy Robertson, 
Øyvin Østensvik (NVH) og Lars Nesheim (BIOFORSK) skal jobbe med bestilling og 
bestemme hvorvidt de trenger noen flere personer for utarbeidelsen av vurdering. 
 
Fiskeslam 
Mattilsynet har sendt in en forespørsel om vurdering av innspill til gjennomgang av 
regelverket for organisk gjødsel som kom fra Fiskeri- og havbruksnæringens 
landsorganisasjon. FG1 har kommentert henvendelsen og konkluderte med at en uttalelse kan 
hjelpe Mattilsynet i denne saken. Bjørn-Tore Lunestad og Espen Rimstad (FG8) er foreslått å 
utarbeidet uttalelsen når en formell henvendelse fra Mattilsynet kommer. 
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Ingen saker 
 
SAK 5/10 
Selvinitierte saker 
Ingen saker 
 
SAK 06/10 
Orientering fra ad hoc-gruppe/undergruppe eller lignende 
Probiotika i barnemat 
Siamak Yazdankhah orienterte om arbeid i ad hoc-gruppen som vurderer tilsetning av 
probiotika i barnemat. Vurdering av BB12 er ferdigstilt og oversendt Mattilsynet, det gjenstår 
publisering på VKMs webside. Vurdering av F19 er påbegynt etter at det ble foretatt en 
presisering og fastslått at F19 ikke betraktes som ny mat. 
 
SAK 07/10 
Saker til Hovedkomiteen  
Årsplan 2010 
Nyutnevnt faggruppe har sett på forslag til Årsplan 2010 utarbeidet av forrige sammensetning 
og har foreslått endringer. Ny Årsplan 2010 for FG1 ser som følgende: 
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Faggruppe for hygiene og smittestoffer (FG1) 
Strategi: 
        Bruke gode tilnærmingsmåter for å vurdere og uttrykke risiko kvalitativt og kvantitativt.  
 
Årsplan 2010: 
 Utarbeide risikovurderinger etter bestillinger fra Mattilsynet og etter selvinitiering 
 Vurdere behov for og gjennomføre faglige presentasjonsmøter for nye vurderinger 
 Skrive oversiktsartikler, utarbeide postere eller bruke andre faglige kommunikasjonskanaler 

for risikovurderinger der dette er mulig og formålstjenelig 
 Vurdere nye områder for selvinitiering med hensyn til tilgjengelig kompetanse i faggruppen 
 
SAK 8/10 
Møter o. a. av felles interesse 
Triclosan – preliminary opinion SCCS 
Etter henvendelse fra saksbehandler fra Mattilsynet, Hans-Jørgen Talberg, utarbeidet Bjørn-
Tore Lunestad og Siamak Yazdankhah en uttalelse om utkast til preliminary opinion av 
triklosan fra SCCS. Det ser ut til at SCCS i denne opinion står ganske nære konklusjoner i 
vurdering av triklosan utarbeidet av FG1 tidligere. 
 
SAK 9/08 
Nytt fra sekretariatet      
Hva er nytt? 
Danica Grahek-Ogden presenterte nyheter fra Sekretariatet etter at VKM er blitt en 
selvstendig enhet. Forandring innebærer ikke mye nytt for faggruppen med unntak av større 
krav til kontroll og oppfølging av prosjekter. En mye større nyhet er innføring av arbeid på 
ekstranet som starter i VKM. Danica Grahek-Ogden presenterte løsning valgt av VKM og 
informerte om framgang. FG1 begynner med arbeid i uke 24 etter at faggruppemedlemmer 
har fått tilsendt brukernavn og passord. 
 
BIOHAZ MRA network møte 16.06.10. 
Danica Grahek-Ogden har deltatt på mote og har lagt ut skriftlig informasjon fra møte for 
medlemmer i FG1. 
 
Food Micro 2010 
Postere for konferansen ble presentert under gjennomgang av protokoll fra forrige møte. 
 
SAK 10/07 
Eventuelt 
Lucy Robertson har deltat på Fourth International Workshop on Arctic Parasitology og 
presenterte arbeid med vurdering av humanpatogener i sjøpattedyr. Lucy har også ledet 
Session 1: Zoonoses - Arctic Parasites and Food Security og Session 3: Emerging Diseases. 
 
SAK 11 
Nye møtedatoer 
Neste faggruppemøte er ikke fastsatt i påvente av datoer for møter i Hovedkomiteen og blir 
fastsatt på Doodle.  


