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Protokoll fra møtet i Faggruppen for hygiene og smittestoffer i VKM, 
torsdag 17. august 2005 
 
 
Deltakere: 
Fra faggruppen for hygiene og smittestoffer: 
Hilde Kruse (møteleder), Sigve Håvarstein, Georg Kapperud, Bjørn-Tore Lunestad, 
Truls Nesbakken, Espen Rimstad, Lucy Robertsen, Eystein Skjerve, Yngvild 
Wasteson. 
 
Fravær: ingen 
 
 
Fra Mattilsynet (under pkt. 6 i agendaen, interaksjon mellom faggruppe 1 og 
Mattilsynet): 
Seksjonsleder Nina K. Aas og seniorrådgiver Einar Strand   
 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Fagkoordinator 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 tredje møtet i 2005, i 
faggruppen for hygiene og smittestoffer. Da Sigve Håvarstein, medlem i FG1, har 
hatt permisjon i ett år, var dette det første møtet i FG1 som han deltok på. Derfor en 
kort presentasjon av møtedeltakerne.  
Ingen forfall, men Eystein Skjerve forlot møtet etter 2 timer.  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 03.05.05.  
 
SAK 3/05 Saker fra møtet i hovedkomitéen 
Faggruppeleder oppsummerte hovedtrekk fra Hovedkomitémøtet i Bergen 24.05.05.  
 
Sak 4/05  
Oppdrag som skal behandles på møtet 
En foreløpig risikovurdering for Salmonella i fiskefôr 04/104 
Dokumentet som på forhånd var blitt sendt til alle medlemmene i faggruppen, ble 
diskutert. Medlemmene i faggruppen mente at en foreløpig risikovurdering ikke bør 
være så omfattende, slik som dokumentet er nå. En forkorting av rapporten ble 
foreslått og noen kommentarer om struktur og mal for risikovurderingen ble diskutert. 
Det ble presisert at salmonella i fiskefôr ikke utgjør noe problem for humanhelse i 
Norge, men det er viktig å fokusere på at det kan bli et problem. Ad-hoc gruppen 
jobber med saken frem til neste faggruppemøte. Saken forventes å bli 
ferdigbehandlet på neste faggruppemøte.  
 
Antibiotikaresistente genmarkører i genmodifiserte planter 05/312 
Hilde Kruse, deltaker fra faggruppe 1 i ad hoc gruppen, orienterte om status i saken. 
Hovedkomitéen ba i sitt siste møte den 25.05.05 om å utsette fristen for utlevering av 
rapporten til Mattilsynet, siden saken er så viktig og evt. skal representere Norges 
syn på bruk av antibiotikaresistensgener som markører i genmodifiserte planter. VKM 
ble enige med Mattilsynet om å oversende rapporten 2. uken i september. Saken behandles i 
hovedkomitéen den 02.09 og oversendes i forkant til alle medlemmer i faggruppen for 
evt. kommentarer.   
 
Risikovurdering vedrørende upasteurisert melk (05/104)  
Arbeidsgruppen, som ledes av Yngvild Wasteson, hadde sitt første møte den 
05.05.05  
Arbeidsgruppen består av Judith Narvhus (Universitetet for miljø og biovitenskap), 
Hans Blom (Matforsk), Arne Høiby (Folkehelseinstituttet), Hanne Oppegaard (Tine 
Norske Meierier) og Kåre Fossum (Veterinærinstituttet). Neste møte i arbeidsgruppen 
holdes den 07.09.05 og et foreløpig utkast vil diskuteres nærmere. Rapporten skal 
oversendes Mattilsynet i desember 05.  
 
Vurdering av fare for spredning av fiskesykdommer gjennom pelsdyr (04/806) 
Yngvild Wasteson fra faggruppe 1, deltar i ad hoc-gruppen, som ledes av faggruppe 
for dyrehelse og dyrevelferd (FG8). Ad hoc-gruppen har hatt ett møte hittil. Det vil 
foreligge et utkast til neste møte i gruppen.  
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Oppdrag som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte 
 
En foreløpig risikovurdering for Yersinia enterocolitica i matkjeden 04/103 
Rapporten ble levert til Mattilsynet den 30.06.05. Mattilsynet ønsket i sin dialog med 
VKM under den initiale fasen, en rapport som omhandler både risikovurdering og 
delvis forslag til risikohåndtering. Saken vil behandles i Mattilsynet i oktober og 
eventuelle nye henvendelser angående saken vil rettes mot faggruppen. 
 
Innførsel av unge valper og katteunger som ikke er vaksinert mot rabies (04/101)  
Ad-hoc gruppen foretok en kvantitativ risikovurdering når det gjelder unge valper og 
kattunger. Risiko vedrørende innslepp av ville dyr med rabies, ble foretatt kvalitativt. 
Rapporten vurderte bare sannsynligheten for innslep av rabies til Norge, ikke risko 
knyttet til eventuell etablering av sykdommen. Oppdraget hadde sammenheng med 
regelverkendring i EU og EØS-land. Rapporten ble levert til Mattilsynet 25.07.05.     
 
 
Oppfølging av forrige møte i faggruppen 
 
Helhetsvurdering av fisk (04/506) 
Ad hoc-gruppen for dette arbeidet er i sluttfasen med sin endelige rapport. Fra 
faggruppe 1 deltar Bjørn-Tore Lunestad. Han presenterte sitt bidrag til rapporten 
innen smittestoffer og hygieneproblematikk, samt antibiotikarester i fisk og sjømat. 
Neste møte i ad hocgruppen avholdes 18. august 2005.  Utkast til rapporten sendes 
til høring til alle faggruppene i vitenskapskomitéen.  
 
 
Utvikling av generelle eksponeringsverktøy (05/503) 
Eystein Skjerve orienterte.  Arbeidsgruppen består av 9 personer med én 
representant fra hver faggruppe. Som et ledd i dette arbeidet har arbeidsgruppen 
henvendt seg til hver enkelt faggruppe i VKM, med ønske om at faggruppen svarer 
på fire spørsmål. Eystein lager forslag til besvarelse som så sendes til alle 
medlemmene i faggruppe 1 for ytterligere kommentarer. I løpet av høsten arrangeres 
en Workshop, og gruppens arbeid publiseres i form av en ”proceeding”.      
 
 
SAK 5/05 Nye oppdrag 
Risikovurdering vedrørende Listeria monocytogenes og sushi (05/105) 
Saken inngår i den såkalte hygienepakka og Mattilsynet vil ha saken klar før januar 
2006. Bjørn-Tore fra FG1 vil lede gruppen. En ad hoc-gruppe med fagpersoner fra 
NVH og FHI vil bli etablert. 
 
Sak 6/06 Interaksjon mellom FG1 og MT 
Fra Mattilsynet deltok seksjonsleder Nina K. Aas og seniorrådgiver Einar Strand. 
Målet er å få vite hva Mattilsynets behov for området er og hva som forventes av 
faggruppen. Det ble diskutert hvordan en risikovurdering bør initieres og hvordan 
man bør komme fram til de mest aktuelle spørsmål (”terms of reference”). Interaksjon 
mellom faggruppen og Mattilsynet ble drøftet. Videre ble det diskutert hvordan 
Mattilsynet kan benytte risikovurderingene foretatt av faggruppen. Det var ønskelig 
både fra faggruppen og representanter fra Mattilsynet at det deltar relevante 
personer fra Mattilsynet i faggruppens møter i de aktuelle risikovurderinger.    
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SAK 6/05 Saker til hovedkomitéen  
Ingen  
 
SAK 7/05 Møter o. a. av felles interesse 
2nd International Conference on Microbial Risk Assessment: Foodborne Hazards, 
20-23.02.06, Sydney, Australia. 
 
SAK 8/05 Nytt fra Sekretariatet 
VKM arrangerer et kurs i risikovurdering og risikoanalyse den 19. september 2005. 
Kurset er åpent for alle medlemmer i VKM.   
 
SAK 9/05 Eventuell 
Mattilsynet har henvendt seg til VKM angående en ny sak som skal behandles 
tverrfaglig. Saken gjelder behandling av fermenteringsavfall fra produksjon av 
bacitracin i Alpharma. Sekretariatet vil kontakte Mattilsynet for å få mer 
bakgrunnsmateriale før det nedsettes en ad hoc gruppe.  
 
SAK 10/05 Nye møtedatoer 
Neste faggruppemøte 02.11.05.   
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