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Protokoll fra møtet i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 
torsdag 13. januar 2006 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer:  
Hilde Kruse (møteleder), Georg Kapperud, Sigve Håvarstein, Jørgen Lassen, Bjørn-
Tore Lunestad, Truls Nesbakken, Espen Rimstad, Lucy Robertson, Eystein Skjerve, 
Yngvild Wasteson. 
 
Fravær: ingen  
 
 
 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Koordinator for faggruppen: Siamak Yazdankhah (referent) 
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SAK 1/05 Velkommen, frafall og habilitet 
Leder for faggruppen, Hilde Kruse, ønsket velkommen til det første møtet i 
faggruppen for hygiene og smittestoffer i 2006.  
Frafall: Ingen.  
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet, og ingen erklærte seg inhabile for 
noen av sakene på dette møtet. 
 
SAK 2/05 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 
Det var ingen kommentarer til innkallingen, dagsordenen eller til protokollen fra 
forrige møte 02.11.05.  
 
SAK 3/05 Saker fra møtet i hovedkomitéen 
Faggruppeleder oppsummerte hovedtrekkene fra Hovedkomitémøtet den 29.11.05. 
Blant sakene som ble nevnt var; fugleinfluensa og mulig introduksjon til Norge, 
helhetssyn på fisk, helse og miljøvurdering knyttet til antibiotikaresistensgener i 
GMO, og helhet og strategi for Vitenskapskomitéen i fremtiden. 
 
 
Sak 4/05  
Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
Ingen 
 
Oppdrag som skal behandles på møte 
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes og sushi (05/105) 
Bjørn-Tore Lunestad fra FG1, som leder ad hoc-gruppen, orienterte om saken. I 
tillegg til Lunestad består gruppen av Liv-Marit Rørvik (Norges veterinærhøyskole), 
og Jørgen Lassen (Folkehelseinstituttet). Gruppen hadde møte 24.11.05 og et 
foreløpig utkast ble drøftet. Videre ble utkastet gjennomlest og kommentert av 
medlemmer i ad hoc-gruppen. Vurderingen ble grundig diskutert i faggruppen, og det 
kom mange forslag til forbedringer av både struktur og innhold. Sekretariatet, 
sammen med ad hoc-gruppen, endrer vurderingen i henhold til forslag fra 
faggruppen. Siste versjonen av vurderingen sendes til alle i faggruppen for 
eventuelle kommentarer, før den sendes til Mattilsynet innen utgangen av januar.   
 
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk (05/104)  
Yngvild Wasteson, som leder gruppen, orienterte om saken. Arbeidsgruppen hadde 
sitt siste møte i desember 2005. Et utkast til sluttrapport ble lagt frem for faggruppen. 
Faggruppen drøftet vurderingen grundig og kom med mange forslag til endringer av 
oppbygging/struktur og innhold av vurderingen. Sekretariatet, sammen med 
arbeidsgruppen, jobber med forslagene, og den siste versjonen sendes til 
medlemmer i faggruppen for eventuelle kommentarer før den sendes til Mattilsynet 
innen 15. februar.    
 
Status for øvrige saker i faggruppen 
Risikovurdering-introduksjon av høypatogent aviært influensavirus til Norge 
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Espen Rimstad, som var representant fra faggruppen i ad hoc-gruppen, orienterte om 
saken. VKM satte ned en ad hoc-gruppe, som besto av Bjørn Næss (nestleder i 
komittéen) og representanter fra FG1 (hygiene og smittestoffer) og FG8 (dyrehelse 
og dyrevelferd) og eksterne eksperter fra Folkehelseinstituttet, Naturhistorisk 
museum og Veterinærinstituttet. Gruppen utarbeidet en rapport som ble lagt frem for 
hovedkomitéen den 10.01.06. Rapporten sendes til Mattilsynet den 16. januar, 2006.  
 
 
Salmonella i fôr til landdyr og fisk   
Salmonella i fôr 04/104 
Bjørn Tore Lunestad, som leder arbeidsgruppen, orienterte om saken. 
Det er nedsatt en ad-hoc-gruppe, som utgår fra FG1 og FG8, bestående av; Bjørn-
Tore Lunestad (leder) (FG1), Truls Nesbakken (FG1), Kåre Fossum (FG8), Live 
Nesse (Veterinærinstituttet), og Birger Svihus (Universitetet for miljø og 
biovitenskap). Ad hoc-gruppen hadde sitt første møte den 19.12.05. På ad hoc-møtet 
var også observatører fra Mattilsynet til stede; Hans Birger Glende, ved Nasjonalt 
senter for planter og vegetabilsk mat og Mette Kristin Lorentzen, ved Nasjonalt senter 
for fisk og sjømat. Disse er ansvarlige saksbehandlere i Mattilsynet for saken. Neste 
møtet i ad hoc-gruppen avholdes den 03.02.06.  
 
Risikovurdering knyttet til bruk av kompostert avfall fra produksjon av 
bacitracin 05/106 
Sigve Håvarstein, som leder ad hoc-gruppen, orienterte om status i saken. I 
forbindelse med behandlingen av en søknad om registrering av 
jordforbedringsmiddel, har Mattilsynet bedt VKM om en vurdering av risiko knyttet til 
bruk av kompostert avfall fra produksjon av bacitracin. Risikovurderingen skal svare 
blant annet på spørsmål om hvorvidt restinnhold av bacitracin og spredning av 
produksjonsstamme (Bacillus licheniformis) utgjør noen helse- eller miljørisiko. Ad 
hoc-gruppen, bestående av Roar Linjordet (Jordforsk), Marianne Sunde 
(Veterinærinstituttet), og Sigve Håvarstein (leder) (FG1), hadde sitt første møte 
22.12.05. Ad hoc-grupen gjennomgikk dokumentasjonene fra produsenten og ble 
enige om å lage en liste med spørsmål som skal sendes til produsenten. Listen ble 
oversendt til Mattilsynet, som formidlet videre til produsenten. Ad hoc-gruppen 
ønsker at en person fra produsenten kan stille opp på neste møte i ad hoc-gruppen. 
Neste møte i ad hoc-gruppen finner sted 01.02.06.     
 
Helhetsvurdering av fisk (04/506) 
Bjørn Tore Lunestad, som deltar på vegne av faggruppe 1 i arbeidet, orienterte kort 
om status i saken. Rapporten skal behandles på hovedkomitémøtet, 14. februar 
2006.  
  
Utvikling av generelle eksponeringsverktøy (05/503) 
Eystein Skjerve orienterte. Arbeidsgruppen hadde henvendt seg til hver enkelt 
faggruppe i VKM, med ønske om at faggruppene svarer på fire spørsmål. 
Arbeidsgruppen hadde møte mandag den 07.11.05 og  gjennomgikk besvarelsene 
fra faggruppene. En oppsummering av disse besvarelsene vil legges frem for 
hovedkomitéen den 14.02.06.  
 
SAK 6/05 Saker til hovedkomitéen  
Ingen  



                                                                                                                             05/103-3 

 
SAK 7/05 Møter o. a. av felles interesse 
Ingen møter/konferanser ble nevnt. 
 
 
SAK 8/05 Nytt fra Sekretariatet 
Sekretariatet spurte medlemmer i faggruppen om innspill til planer i 2006. På grunn 
av mangel på tid, vil faggruppen se nærmere på dette, på sitt neste møte.  
 
SAK 9/05 Eventuelt 
Ingen 
 
SAK 10/05 Nye møtedatoer 
Neste faggruppemøter:  

• Tirsdag 4. april  
• Torsdag og fredag 24.-25. august i Bergen.    

 
     
 
            
 
 


	SAK 6/05 Saker til hovedkomitéen
	SAK 7/05 Møter o. a. av felles interesse
	SAK 8/05 Nytt fra Sekretariatet

