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Protokoll 
Fra møte i faggruppen for mikrobiell økologi 

Dato: 11.12.2015, kl. 10.00 
Sted: Vitenskapskomiteen for mattrygghet, Hjørnevillaen, Lovisenberggt. 8, Oslo 
Møteleder: Ida Skaar 

Deltakere 

Fra Faggruppe 11:  
Ida Skaar, Renate Johansen, Jørn Klein, Arinze Okoli, Arne Tronsmo, Anders Jelmert, Bjørnar Ytrehus  

Forfall:  
Jacques Godfroid, Tor Gjøen  

Fra Miljødirektoratet, Artsseksjonen: 
Kine Rautio Øverland 

Fra sekretariatet til VKM:  
Nana Asare (referent) 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 
 
Ida Skaar ønsket velkommen til møtet.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknader. 

3. Oppfølging av bestillinger fra Miljødirektoratet  

De eventuelle endringene Miljødirektoratet har gjort i bestillingene nedenfor basert på 
innspill fra faggruppen ble diskutert.  

• Helse- og miljørisikovurdering av mikrobiologiske rengjøringsmidler  
• Helse- og miljørisikovurdering av mikroorganismer i bioremedieringstiltak 
• Miljørisikovurdering av GM-legemidler 
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Vedtak: Alle tre bestillingene ble godtatt av faggruppen, med ønsker om få endringer i 
oppdrag for miljørisikovurdering av GM-legemidler. 

4. VKM orienterer  

Astrid Tvedt, VKMs kommunikasjonsrådgiver orienterte om plan for implementering samt 
opplæring for VKMs nye intranett. Nyhet med lenke til e-læring er tilgjengelig for 
medlemmene fra 16.desember, 2015. 

Inger Therese Lillegaard, fagkoordinator i sekretariatet, orienterte faggruppen om VKMs 
arbeid med kommunikasjon av usikkerhet til alle brukere av VKMs vurderinger. Arbeidet i 
usikkerhetsprosjektet skal bidra til å gi Hovedkomiteen, faggruppene og sekretariatet et 
bedre grunnlag til å vurdere om alle usikkerhetselementer er tatt med i vurderingen, og om 
elementene er vektlagt på en måte som et felles fagmiljø kjenner seg igjen i. I tillegg er det 
viktig for våre oppdragsgivere at vi klarer å kommunisere graden av usikkerhet i 
konklusjonene våre siden dette kan ha betydning for deres valg rundt håndtering. Det ble 
diskutert bruk av skalaer til å uttrykke usikkerhet og risiko i vurderingene til VKM. 

5. Saker fra møte i VKMs Hovedkomite 

Det ble orientert om saker diskutert på hovedkomiteen 4.desember, 2015. For videre 
informasjon, vennligst se protokoll på vkm.no.  

6. Møter av felles interesse 

Ingen saker under dette agendapunktet. 

7. Eventuelt 

Ingen saker under dette agendapunktet. 

8. Nye møtedatoer 

13.april, 2016 og 12.mai, 2016 
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