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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer 

Dato: 07.05.2018, kl. 10:00-15:00 

Sted: Sandakerveien 24 C, Myrens verksted 

Møteleder: Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg 

Deltakere  

Fra faggruppen for genmodifiserte organismer: 

Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg (leder), Knut Helkås Dahl, Knut Tomas Dalen, Olavi Junttila, 

Richard Meadow, Kaare Magne Nielsen, Monica Sanden, Rose Vikse, Johanna Eva Bodin 

(ekstern medlem), Nur Dule (ekstern medlem) og Kirsten Eline Rakkestad (ekstern medlem) 

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Merethe Aasmo Finne (sak 1-4), Lars Hanssen (sak 4), Anne Marthe Ganes Jevnaker (ref.), 

Martin Malmstrøm (sak 5), og Ville Erling Sipinen 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppens fungerende leder, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, ønsket velkommen til møtet i 
VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer. Medlemmene fikk forespørsel om habilitet 
og evt. interessekonflikter til sakene som skulle behandles - Ingen konflikter.   

2. Godkjenning av møteinnkallelse  

Møteinnkalling og utkast til dagsorden ble godkjent. Sak 4 utgikk og sak 10 ble derfor flytte 

til etter sak 3.  
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3. Orientering fra møter i hovedkomiteen  

Fungerende faggruppeleder Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg orienterte fra HK-møtet 24/4-18. 

Protokoll fra dette møtet finnes HER. 

4. Orienteringer/administrative saker 

Presentasjonen av revidert oppdragsbrev fra Mattilsynet utgikk da Mattilsynet vil presentere 

dette for faggruppen under oppstartsseminaret for ny vitenskapskomite 26. – 27. september 

2018. 

5. Status selvinitieringer 

Restmengder av plantevernmidler i mat og fôr fra herbicidtolerante planter – en 

kunnskaps oppsummering 

Kirsten Eline Rakkestad presenterte medlemmer, mandat og status for prosjektet.  

På hovedkomitemøtet 4. november 2017 ble mandatet for en selvinitiert vurdering av rester 

av plantevernmidler i mat og fôr fra genmodifiserte, herbicidtolerante (GM-HT) planter 

vedtatt og forslag til prosjektgruppe godkjent. På hovedkomitemøtet 24. april 2018 ba 

prosjektgruppen om tilbakemelding fra hovedkomiteen på hvorvidt forslagene svarer på 

mandatet, og ba om eventuelle innspill til forbedringer. Hovedkomiteen kom frem til at den 

støtter prosjektgruppens forslag til hvordan oppdraget skal løses og ba arbeidsgruppen om å 

ferdigstille dokumentet i henhold til innspillene fra komiteen. Målsetning er å ferdigstille 

prosjektet innen sittende komité, og man planlegger derfor et ekstra møte i hovedkomiteen i 

august 2018 for godkjenning og ferdigstillelse.   

 

Genome editing techniques - Implications for risk assessments 

Martin Malmstrøm presenterte arbeidsgruppene, mandat for prosjektet og oversikt over 

kapittel 1 som omhandler teknologi/applikasjoner. Faggruppen hadde noen innspill og 

kommentarer til metodedelen, samt inndelingen av metoder i kapittel 1.  

 

 

https://vkm.no/download/18.4c35160163e59b88af25fb5/1528716697509/20180424%20Protokoll%20HK.pdf
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6. Opplæring i Risken 

Nettredaktør og kommunikasjonsrådgiver Astrid Tvedt hadde en gjennomgang av 

faggrupperom, prosjektrom og hvordan man finner fram på Risken (VKM sitt intranett). 

Deretter var det en runde med spørsmål og svar, da flere har utfordringer og ønsker om 

forbedring av Riskens brukervennlighet. 

 

7. Status for øvrige saker i faggruppen/publiserte saker siden 

sist 

Fungerende leder for faggruppen Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg ønsket at dette faste punktet 

i agendaen i fremtiden settes opp som to separate saker: 1. Status for øvrige saker i 

faggruppen og 2. Publiserte saker siden sist. Dette tas til etterretning. Anne Marthe Ganes 

Jevnaker orienterte om status for innspill til EFSAs offentlige høringer.  

Høringsgruppen hadde møte 2. mai hvor den genmodifiserte maisen BT11 x MIR162 x 

MIR604 x 1507 x 5307 x GA21 (EFSA-GMO-DE-2011-103) og den genmodifiserte soyaen 

A2704-12 (EFSA-GMO-RX-009) ble behandlet. Innspillene til EFSA for disse sakene ble 

presentert for faggruppen og vedtatt på møtet. Innspillene vil sendes til EFSA innen fristen 

11. juni. Høringsgruppen skal ha møte 14. mai hvor den genmodifiserte rapsen MS11xRF3 

(EFSA-GMO-NL-2017-143) og den genmodifiserte soyaen MON 89788 (EFSA-GMO-RX-011) 

skal behandles. Frist for disse 23. mai og 13. juli. 

8. Nye opinions fra EFSA, respons på norske innspill 

Ville Erling Sipinen orienterte om nye opinions fra EFSA siden forrige møte i faggruppen for 

genmodifiserte organismer og informerte om EFSAs svar til VKM i de sakene hvor VKM har 

gitt innspill.  

9. Saker til behandling 

Innspill fra FG3 til VKM – forberedelse til ny komite 

VKM ønsker innspill fra hovedkomiteen på ulike spørsmål knyttet til forberedelse til ny komité 

- alt fra organisatoriske spørsmål til oppstartseminaret for ny komite. VKM ønsker at 

faggruppelederne henter innspill fra sine faggrupper. Faggruppen for genmodifiserte 

organismer fikk derfor muligheten til å svare på noen prioriterte spørsmål fra VKM. 



 

 

 

Protokoll fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer 

07.05.2018  4 

Fungerende faggruppeleder Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg vil ta med seg innspillene fra 

faggruppen for genmodifiserte organismer til møte i hovedkomiteen 29-30. mai. 

 

10. Innspill til Bioteknologirådets høring - genteknologiloven 

Endret til sak 4 på møtet. Enkelte av medlemmene i faggruppen for genmodifiserte 

organismer ytret tidligere i vår et ønske om at VKM skulle gi innspill til den offentlige 

høringen av Bioteknologirådets forslag til endringer av genteknologiloven. På møtet 

orienterte direktør Lars Hanssen faggruppen om at VKMs ledelse har besluttet at VKM ikke 

ønsker å delta i høringen.  

Da dette var siste møte i VKMs faggruppe for genmodifiserte organismer, før oppnevning av 

ny komite, benyttet direktør Lars Hanssen anledningen til å takke alle medlemmene for 

innsatsen i denne perioden.  

11. Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker å melde. 

12. Møter o.a. av felles interesse 

Utgikk. 

13. Eventuelt 

Ingen saker å melde. 

 


