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Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, mandag 8. mai 2006, kl. 12.30 – 15.30 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppe for GMO: 
Ingolf Nes (møteleder), Knut Berdal, Casper Linnestad. 
 
Forfall: Sonja Klemsdal(meldt forfall), Audun Nerland(meldt forfall), Vibeke Thrane (meldt 
forfall). 
 
Fra sekretariatet til VKM: 
Arne Mikalsen (ref.) 
 
Observatør: 
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1. Velkommen 
 
Leder for faggruppen, Ingolf Nes, ønsket velkommen til møtet i Faggruppe for GMO.  
Ingen meldte seg inhabile i noen av sakene som var til behandling. 
 
Ingolf Nes opplyste om at han ikke kan delta på møtet i Hovedkomiteen den 23. mai. Knut Berdal 
vil delta på dette møtet. 
 
2. Godkjenning av dagsorden 
 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Referatet fra faggruppemøte 20. mars 
2006 ble godkjent. 
 
3. Orientering fra møte i hovedkomiteen (HK) 
 
Ingen saker. 
 
4. Saker som ble behandlet på møtet 
 
Saker som ble behandlet på møtet 
Ingen saker 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte 
Sak 06/308 Utkastet til risikovurdering av Bayer CropScience A2704-12 soybean, 
EFSA/GMO/NL/2006/18 ble drøftet. Det ble påpekt en del unøyaktigheter og at beskrivelsen av 
pat-ekspresjonskassetten bør omfatte også primerparene. I konklusjonen bør setninger der 
Faggruppen konkluderer endres fra ”ikke utgjør en helserisiko” til ”ikke utgjør en endret 
helserisiko”. Faggruppen fant at fôringsforsøket på broilere var av tilstrekkelig varighet og 
tilstrekkelig dokumentert. Faggruppen besluttet at det ikke er behov for å spille inn kommentarer 
til EFSAnet. 
 
Status for øvrige saker for faggruppen 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet. 
 
5. Oppfølging av saker fra forrige møte 20. mars 2006 
 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet. 
 
6. Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende 
 
Sak 04/307-1: Komparativ risikovurdering av genetisk endrede matplanter fremkommet ved ulike 
teknologier (GEMP). Knut Berdal informerte fra møtet 20. april 2006. Åshild Ergons utkast 
til rapport er et godt utgangspunkt for videre arbeid. Åshild Ergon skal bruke de 
gjenstående to prosjektukene til UMB hovedsakelig på kapittel fem i rapporten. Gruppens 
medlemmer vil bidra med informasjon og eksempler til kapitlet. Hvert medlem er blitt 
bedt om å ta for seg deler av teksten de har spesiell kunnskap om. Alle medlemmene og 
koordinatorene vil arbeide videre med utkastet ut fra gruppens diskusjon på møtet. Alle 
innspillene skal distribueres til medlemmene av ad hoc-gruppen i løpet av begynnelsen av 
juni. Etter møtet 22. juni skal rapportutkastet sendes til faggruppen. 
 
Sak 06/305. Ad hoc-gruppe for sameksistens. Casper Linnestad informerte om at 
gruppens møte den 21. april ble avlyst p.g.a. et medlem måtte melde forfall. 
Arbeidsoppgavene er blitt fordelt mellom medlemmene og koordinatorene i gruppen. Med 
bakgrunn i Aasmo Finnes rapport skriver hver ekspert om sitt område. Mattilsynet ønsker 
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en vurdering av rapporten, med særlig vekt på miljø og økologi. Rapporten og ad hoc-
gruppens vurdering av rapporten skal danne bakgrunn for et norsk regelverk på 
sameksistens mellom genmodifiserte planter og konvensjonelle/økologisk dyrkede 
planter. Utkastet til ad hoc-gruppens vurdering skal være ferdig den 7. juni, og utkastet 
skal distribueres til faggruppen for kommentarer. 
 
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer 
Det ble opplyst to saker som skal vurderes. 
Sak 06/307 1507xNK603 mais (EFSA/GMO/UK/2006/17) skal vurderes for kultivering. 
Faggruppen besluttet ikke å vurdere maisen for kultivering da faggruppen kun skal vurdere 
helsemessige aspekter. Maisen er tidligere vurdert av Faggruppen vedrørende helse. Det antas at 
Direktoratet for naturforvaltning vil vurdere maisen. 
Sak 06/309: Syngentas mais GA21 (EFSA/GMO/UK/2005/19) vil bli sendt for vurdering til Jan 
Øivind Moskaug, Avd. for Medisinsk Biokjemi, Institutt for Medisinske Basalfag, UiO. Det er 
gjort avtale med Moskaug at han skal når Sekretariatet har behov for det, skal lage utkast til 
risikovurderinger for genmodifiserte organismer som mat og fôr. 
 
 
Saker til hovedkomiteen 
 
Ingen. 
 
7. Møter o.a. av felles interesse 
 
Det ble informert om at Audun Nerland og Knut Berdal skal på et Codex-møte i Brussel. På møtet 
skal et utkast til retningslinjer for risikovurdering av transgene dyr behandles.  
 
Casper Linnestad skal delta på et EFSA møte 15. mai. For å klargjøre EFSAs rolle, mulige 
misforståelser og for å gi rikelig mulighet for diskusjon mellom nasjonale eksperter og EFSAs 
GMO-panel, vil EFSA være vert for det første vitenskapelige diskusjonsforumet med nasjonale 
eksperter. EFSA vil bruke denne muligheten til å diskutere sine prosedyrer og nåværende 
vitenskapelige vurderingskriterier for risikovurdering av GMO. EFSA ønsker også direkte å 
kommunisere med medlemsstatene om den enkelte stats igangværende aktiviteter i den hensikt å 
være forut for nye utviklinger innen vitenskap og for løpende overvåking av kvaliteten på de 
vitenskapelige råd som blir gitt. 
 
Casper Linnestad orienterte om et møte i Dahlem (Berlin) om EUs igangværende aktivitet for å 
legge opp til generelle strategier for overvåkningsplaner for godkjente genmodifiserte planter. 
Regelverket (2001/18) sier at den som søker om å markedsføre en GMO skal ha utarbeidet en 
overvåkningsplan for å identifisere direkte eller indirekte, umiddelbare, forsinkede eller 
uforutsette virkninger på menneskers sunnhet eller miljøet. 
 
8. Nytt fra sekretariatet 
 
Ingen saker 
 
9. Eventuelt 
 
Mattilsynet har gitt VKM i oppdrag å vurdere teksten i Working Document (Codex dokumentet 
Food Safety of Foods Derived from Recombinant-DNA Plants Modified for Nutritional or Health 
Benefits) fra et ernæringsvitenskapelig synspunkt og hvis det anses nødvendig også ta i 
betraktning særlige risikovurderingsaspekter knyttet til selve genmodifiseringen. Mattilsynet har 
bedt om at innspill og kommentarer har fokus på teksten i de grå boksene i dokumentet, og at 
oppdraget besvares på engelsk. Det er ønskelig også med konkrete tekstforslag til de meget 
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preliminære Appendix 1 og 2 i Working Document. Knut Berdal har for faggruppen kommet med 
kommentarer til de delene i dokumentene som faggruppen fant nødvendige å kommentere. 
 
Økonomi: 
Faggruppen har kraftig underbudsjettering av reisebudsjettet for januar til april. Etter noe 
diskusjon ble det vedtatt at dersom reisebudsjettet for resten av året blir anstrengt, kan noen av 
midlene under budsjettpostene Godtgjørelse og Konsulenttjenester flyttes til posten Reiseutgifter. 
Det ble stilt spørsmål om hvilke fagreiser VKM dekker. Sekretariatet opplyste at det er kun reiser 
som har direkte tilknytning til arbeidet i faggruppen som blir helt eller delvis dekket. 
 
10. Ny møtedato  
 
Det neste møtet i Faggruppe for GMO blir 29. juni 2006 kl.14.00. 
 
 


