
 
 
 
Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, onsdag 13. april 2005, kl. 10.30 – 15.30. 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppe for GMO: 
Ingolf Nes (møteleder), Knut Berdal, Audun H. Nerland og Grethe Foss. 
 
 
Forfall: Casper Linnestad (sykmeldt), Martinus Løvik 
 
Fra sekretariatet til VKM: 
Arne Mikalsen (ref.) 
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1. Velkommen 
 
Leder for faggruppen, Ingolf Nes, ønsket velkommen til møtet i Faggruppe for GMO. To 
av faggruppens medlemmer hadde meldt forfall til møtet. 
 
Medlemmene fikk muntlig forespørsel om habilitet. Ingen av medlemmene mente at 
sakene som skulle behandles på møtet ville by på habilitetsproblemer. 
 
2. Godkjenning av dagsorden 

 
Innkallelse og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent. Referatet fra faggruppemøte 2. 
februar ble godkjent. 

 
3. Kort orientering fra møte i hovedkomiteen (HK)   
 
Ingolf Nes orienterte fra møtet i HK den 17. februar. Knut Berdal er faggruppens 
representant i gruppen som skal utvikle generell eksponeringsmodellverktøy. Et nytt 
utkast til Strategiplan og Mål skal utarbeides i henhold til innspill på møtet. Det ble 
orientert kort om arbeidet i de andre faggruppene. Veterinærinstituttets og NIFES’ 
databaser ble presentert på HK-møtet. Malene til risikovurdering ble gjennomgått, og 
innspillene innarbeides i de endelige malene. Risikovurderingene publiseres også i 
kortversjon, både på norsk og engelsk. Arbeidet med kortversjonene bør utarbeides 
parallelt med sluttføringen av risikovurderingen. Dersom en faggruppe ønsker å være 
representert i en ad hoc-gruppe eller på annen måte bidra til en oppgave, bør det være 
mulighet for det. For behandling av klager på risikovurderingen bør prinsippene i notat 
05/014 være retningsgivende. Kortfattede CVer og habilitetserklæringer for alle 
medlemmene i VKM skal f.o.m. 2005 legges ut på nettet. Faggruppelederne oppfordres til 
å ta ansvar for å finne områder der det er behov for å initiere risikovurderinger. 
Medlemmene i HK mener at for risikovurderinger som kan medføre økonomiske 
konsekvenser, skal VKM holde seg til vurderinger av naturvitenskapelige forhold, mens 
økonomiske vurderinger bør utføres av andre miljøer. 
 
4. Saker som ble behandlet på møtet 
 
Sak 05/311 Høring av forslag til ny forskrift om konsekvensutredning etter 
genteknologiloven. Grethe Foss gikk gjennom forskriften og påpekte at der er uklarheter 
når det gjelder levende GMO som brukes til mat og fôr. I EU er det en egen mat- og 
fôrforordning som medfører at alle GMO for bruk som mat og fôr dekkes av denne 
forordningen. I Norge er derimot levende genmodifiserte næringsmidler regulert av 
genteknologiloven. Søkere som ønsker å sette ut levende GMO for mat og fôr, må søke 
Miljøverndepartementet, mens søkere som ønsker å få godkjent genmodifiserte 
næringsmidler som ikke er levende, må søke Mattilsynet. 
 
Grethe Foss lager et utkast til innspill til Miljøverndepartementet. 
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Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte 
 
Koordinator gikk kort i gjennom de seks sakene som har vært behandlet side forrige møte.  
 
Status for øvrige saker for faggruppen 
 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet. 
 
5. Oppfølging av saker fra forrige møte 6. desember 2004 

 
Ingen oppfølgingssaker 
 
 
6. Orientering fra ad hoc grupper/undergrupper eller lignende 
 
Ingolf Nes informerte om ad hoc-møtet 29. mars. Ad hoc-gruppen diskuterte oppdraget fra 
Mattilsynet og ønsket en presisering fra Mattilsynet om oppdraget. Gruppen satte opp en 
foreløpig disposisjon over hvordan dokumentet skal bygges opp. Arnfinn Sundsfjord, 
UiT, blir medlem i ad hoc-gruppen. Han har humanfaglig bakgrunn vedrørende 
antibiotikaresistensproblematikk. 
  
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer 
 
Fra sekretariatet ble det opplyst om at en genmodifisert mais fra Pioneer Hi-Bred skal 
vurderes innen 1. juli. 
 
7. Saker til hovedkomiteen 
 
Ingen saker under denne saken. 

 
8. Møter o.a. av felles interesse 

 
Koordinator orienterte om to møter. 
Møte i Stockholm om GMO Food and Safety. State of play in Nordic Countries. [Ta med 
dato!] På møtet var det ca. 90 deltakere og 12 foredragsholdere. Seminaret ga en ”up to 
date” oversikt over forskjellige interessenters oppfattelse av GM-avledede matvarers 
trygghetsaspekt i de nordiske og baltiske landene. Foredragsholderne representerte 
næringsmiddelindustrien, NGO’er, myndigheter og vitenskapsfolk.  
 
Møte i Brussel om EFSAnet [Ta med dato!]. Det var ca. 80 deltakere på møtet. De 
representerte medlemslandenes ”CA” (competent authority) på området mat og fôr og 
miljøvern. Foredragsholderne, som kom fra EFSAs stab innenfor GMO-området, 
informerte om GMO faggruppen, antall medlemmer i gruppen og hvilke fagområder de 
representerer, om GMO EFSAnets vevside og tilgang til siden, om sikring av 
informasjonsflyt mot uautorisert innsyn, om begrensing av antall brukere fra 
medlemsland, om kommunikasjon med medlemslandene (fredags e-post), om nedlasting 
fra siden, m.m. 
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9. Nytt fra sekretariatet 
Ingolf Nes informerte om supplering av VKM, og hvilke personer som har søkt seg til 
faggruppe for genmodifiserte organismer. Tre søkere har satt opp deltakelse i faggruppen 
som 1. prioritet, mens tre andre har satt lavere prioritet for deltakelse i faggruppen. 
Faggruppen har tidligere uttykt et behov for styrking av kompetanse innen plantegenetikk 
og toksikologi. Faggruppen for GMO synes det var få fagpersoner med bakgrunn i 
toksikologi som søkte til faggruppen. Faggruppen ønsket derfor at fagpersoner som har 
søkt andre faggrupper blir vurdert og eventuelt spurt om de vil delta i faggruppe for GMO. 
 
Koordinator informerte om kurs i risikovurdering. Det vil bli holdt et 1 dags kurs i 
september. 
 
10. Eventuelt  

Ingen saker 
 

11. Ny møtedato  
 
Det neste møtet i Faggruppe for GMO blir torsdag 26. mai 2005 
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