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Nr Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr 

1 Velkommen, fravær, 
habilitet og godtgjøring 

 
 

 

2 Godkjenning av  
møteinnkallelse og 
dagsorden 

Protokoll fra faggruppemøtet 17. oktober 2011 11/302-4 

utkast 

3 Saker fra møte i 
hovedkomiteen 

Referat fra møtet i Hovedkomiteen 17. november 2011 Ingen 

dokumenter 

4 Administrative saker � Arbeidsformer i Faggruppen for GMO 
� Gjennomgang av rutiner for risikovurderinger  
 
� VKMs strategi for sosiale medier 2011-2013 
� Rutiner for mediehåndtering 
� Evaluering VKMs seminar om risikovurdering av 

GMO 31.10.11 

Ingen 

dokumenter 

 

11/008-1   

09/024-4 

10/010 

 

5 Saker som skal 
behandles på møtet  

Adjuvans 
� Diskusjon av utkast til rapport ” Immunologisk 

adjuvanseffekt av komponenter i mat og fôr, med 
spesiell fokus på GMO” 

� Bestilling fra Mattilsynet 
� EFSA Workshop ”Key allergenes and compositional 

analysis” – Paris 21.3.2012 
 
Høringssaker EFSA GMO Extranet  
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert soya DAS-68416-4 
(EFSA/GMO/NL/2011/91) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 9.12. 2011 
 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert raps MS8, RF3 og MS8xRF3 
(EFSA/GMO/BE/2010/81) til bruk som 
næringsmiddel under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 6.1.2012 
 

 

 

11/301-4-1-

rev1. 
 

11/301-5-1 

11/301-5-2 

 

 

 

11/311 

 

 

 
 
 

11/312 

 

 
 
 
 
 

Dagsorden 

For møte i Faggruppen for genmodifiserte organismer 

 
Dato: 7.12.11, kl. 11.00-16:00 
Sted: Lovisenberggt. 8, Hjørnevillaen, VKM-møterom, 2. etg.  

Møteleder: Audun H. Nerland 
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Aktivitetsplan for FG3- 2012 
 
 

11/011 
Utkast 
aktivitetsplan 

6 Saker som har vært 
behandlet/ferdigstilt i 
faggruppen/ 
Sekretariatet siden siste 
møte 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert soya MON 87708 
(EFSA/GMO/NL/2011/93) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Publisert 9.11.11 

 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert mais 5307 (EFSA/GMO/DE/2011/95) 
til mat, fôr, import og prosessering under forordning 
(EF) nr. 1829/2003. 

     Publisert 24.11.11 

11/309 

 

 

 

 

 

11/310 

 

 

 

 

7 Status for øvrige saker 
i faggruppen 

  
 
 

8 Orientering fra 
Mattilsynet/DN 

  

9 Oppfølging av saker 
fra tidligere møter i 
faggruppen 

  

10 Kommende saker: 
Høringssaker EFSA 

GMO Extranet 

 

 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert bomull T304-40 
(EFSA/GMO/NL/2011/97) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 24.1.2012 

 
� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 

genmodifisert soya FG72 (EFSA/GMO/NL/2011/91) 
til mat, fôr, import og prosessering under forordning 
(EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 24.1.2012  
 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert bomull GHB119 
(EFSA/GMO/NL/2011/96) til mat, fôr, import og 
prosessering under forordning (EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 21.2.2012 
 

� Foreløpig helse- og miljørisikovurdering av 
genmodifisert raps GT73 (EFSA/GMO/NL/2010/87) 
til mat, fôr, import og prosessering under forordning 
(EF) nr. 1829/2003. 
Frist EFSA 22.2.2012 
 
 

12/303 

 

 

 

 

 

12/304 

 

 

 

 

 

12/305 

 

 

 

 

 

12/306 

11 Møter o.a. av felles 
interesse 

Informasjon fra EFSAs GMO-panel v/Kåre M. Nielsen 
 

Ingen 

dokumenter 
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12 Nye opinions fra EFSA 
Respons på norske 
innspill 
 

Scientific Opinion on application (EFSA-GMO-CZ-
2008-54) for placing on the market of genetically 
modified insect resistant and herbicide tolerant maize 
MON 88017 for cultivation under Regulation (EC) No 
1829/2003 from Monsanto  
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2428.htm 

11/301-5-3 
Kommentarer 
fra MS - EFSA 
GMO Extranet  
MON 88017 
 

 

 
 

13 Eventuelt   

14 Nye møtedatoer Fastsettelse av nye møtedatoer  

 


