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Protokoll 
Fra møte i faggruppen for genmodifiserte organismer 

Dato: 15.06.2016, kl 10:00 -16:00 
Sted: ROM OSL PP7 0428 Pilestredet Park 7A, 4. etg 
Møteleder: Åshild Andreassen 

Deltakere 
Fra faggruppen for genmodifiserte organismer:  
Åshild K. Andreassen, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, Per Brandtzæg, Knut Helkås Dahl, Rose Vikse, 
Knut Tomas Dalen, Olavi Junttila, Richard Meadow, Kåre Magne Nielsen  
 
Forfall: Monica Sanden 
 
Fra Mattilsynet, Seksjon planter, økologi og GM: 
Aslaug Ragnhild Hagen 
 
Fra Miljødirektoratet, Artsseksjonen: 
Kine Rautio Øverland (deltok på Skype) 
 
Fra VKMs sekretariat:  
Merethe Aasmo Finne, Ville Erling Sipinen, Siamak Yazdankhah og Anne Marthe Jevnaker (ref.) 
 
1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppens leder, Åshild K. Andreassen, ønsket velkommen til møtet i VKMs faggruppe for 
genmodifiserte organismer, FG3. Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet og evt. 
interessekonflikter til sakene som skulle behandles - Ingen konflikter.  

Faggruppes leder, Åshild K. Andreassen, orienterte om bytte av faggruppeleder. Åshild Andreassen 
går ut av faggruppen og nestleder, Hilde-Gunn Opsahl Sorteberg, vil overta som fungerende 
faggruppeleder. 

Ny koordinator for FG3, Siamak Yazdankhah, presenterte seg. 

2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  

Møteinnkalling, utkast til dagsorden, og protokoll fra møtet i FG3 08.02.2016 ble godkjent uten 
merknader.  
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3. Saker behandlet på møtet  

• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik – linje SHD-27531-4 
(C/NL/13/01) 

• Endelig helse- og miljørisikovurdering av genmodifisert hagenellik – linje FLO-40685-2 
(C/NL/13/02) 

Vedtak besluttet på møtet 

Sekretariatet ferdigstiller helse- og miljørisikovurderingen av de to nellikene i tråd med innspillene som 
kom fram, og sender dokumentene på sperrefrist før publisering. 

• Innspill til EFSAs offentlige høring av genmodifisert mais VCO-Ø1981-5 
(EFSA/GMO/DE/2016/130)  

Vedtak besluttet på møtet 

Sekretariatet ferdigstiller tekst til endelig innspill i tråd med kommentarene som kom fram, og sender 
innspillet til EFSA innen fristen 29. juli. 

4. Saker som har blitt ferdigstilt og publisert siden sist møte i 
faggruppen 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 88017 (EFSA/GMO/CZ/2005/27) 
 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 88017 x MON 810 

(EFSA/GMO/CZ/2006/33) 
 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 89034 x MON 88017 

(EFSA/GMO/NL/2007/39) 
 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 89034 x NK603 (EFSA/GMO/NL/2007/38) 
 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 863 x NK603 (EFSA/GMO/UK/2004/06) 
 
• Endelig helse- og miljørisikovurdering av mais MON 863 x MON 810 x NK603 

(EFSA/GMO/BE/2004/07) 
 
• Innspill til EFSAs offentlige høring av soya MON 87705 x MON 87708 x MON 89788 

(EFSA/GMO/NL/15/126) 
 
• Innspill til EFSAs offentlige høring av mais 1507 x MON 801 x MIR162 x NK603 

(EFSA/GMO/NL/15/127) 
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5. Orientering fra Mattilsynet og Miljødirektoratet 

Aslaug Ragnhild Hagen, Mattilsynet, og Kine Rautio Øverland, Miljødirektoratet, orienterte ang. de nye 
oppdragsbrevene til VKM. Både Mattilsynet og Miljødirektoratet har laget utkast til oppdragsbrev som 
vil bli sendt VKMs sekretariat. Mattilsynet informerte også om mulige nye oppdrag til VKM. 

6. Møter av felles interesse 

Ville Erling Sipinen orienterte fra GMO-nettverksmøtet 31 mai – 1 juni i Parma. 

7. Nytt fra sekretariatet 

Ville Erling Sipinen orienterte kort om status for VKMs intranett, Risken. 

8. Nye møtedatoer  

Sekretariatet sender ut doodle med forslag til datoer for neste faggruppemøte. 
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