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Protokoll fra møtet i Faggruppe for genmodifiserte organismer (GMO) i 
Vitenskapskomiteen for mattrygghet, onsdag 2. februar 2005, kl. 10.30 – 15.30. 
 
 
Deltakere 
 
Fra Faggruppe for GMO: 
Ingolf Nes (møteleder), Knut Berdal, Grethe S. Foss, Audun H. Nerland og Casper Linnestad. 
 
 
Forfall: Grethe Foss 
 
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. Ett 
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 

 
Innkalling og forslag til dagsorden for møtet ble godkjent.  

 
3. Kort orientering fra møte i hovedkomiteen (HK) (v/nestleder) 
 
Knut Berdal orienterte fra møtet om forholdet mellom Hovedkomitéen og sekretariatet. 
Dokumentet som var laget mente han var et bra utkast. Faggruppeleder og medlemmene 
har et selvstendig ansvar for å bringe opp nye saker. 
 
4. Saker som ble behandlet på møtet 
 
 
Sak 04/014-2. Skal Norge foreta fullstendig helserisikovurdering? Faggruppen ble enig 
om at EFSAs retningslinjer er tilstrekkelige for norsk vurdering av genmodifiserte planter. 
I de saker der det er særnorske forhold, vil Faggruppen ta hensyn til det. Faggruppen 
ønsket imidlertid å ha de norske reviderte retningslinjer for risikovurdering av ny mat som 
bakgrunnsdokument. 
 
Sak 05/301 Utkast til risikovurdering av Monsantos mais MON863xMON810. Det ble 
noe diskusjon om allergi og adjuvanseffekt av Cry1Ab toksinet. Martinus vil se på hvilke 
litteratur som finnes, og skrivet litt om det i risikovurderingen. 
 
Sak 05/302. Brev fra Helse- og omsorgsdepartementet og oppdrag fra Mattilsynet om 
helse- og miljøvurdering av antibiotikaresistensgener (ARG) i genmodifiserte organismer. 
Det ble bestemt å danne en ad hoc gruppe som skal forfatte en vitenskapelig vurdering av 
risiko for helse og miljø knyttet til bruk av ulike ARG i genmodifiserte organismer. 
Foreslåtte medlemmer av ad hoc gruppa: fra FG3: Ingolf Nes, Knut Berdal, Casper 
Linnestad. Fra FG1 Hilde Kruse og Siamak Yazdankhah. Ekstern: Kaare Nielsen, 
Farmasi, UiT. 
 
Saker som har vært behandlet i faggruppen/sekretariatet siden forrige møte 
 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet 
 
Status for øvrige saker for faggruppen 

 
Det var ingen saker til behandling under dette agendapunktet. 
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5. Oppfølging av saker fra forrige møte 6. desember 2004 
 
Ingen oppfølgingssaker 
 
6. Orientering fra ad hoc grupper/undergrupper eller lignende 
 
Ingen saker. 
 
Risikovurderinger fra EFSA/andre vitenskapelige komiteer 
 
Fra sekretariatet ble det opplyst om at tre genmodifiserte planter skal vurderes innen 1. 
april. 
 
7. Saker til hovedkomiteen 
 
Ingen saker. 

  
8. Møter o.a. av felles interesse 
 
Ingen saker 

 
9. Nytt fra sekretariatet 

 
Ingen saker fra sekretariatet 
 
10. Eventuelt  
 
Sak 05/303 Mattilsynets rapport fra møtet i Standing committee on food chain and animal 
health. Det ble rettet spørsmål vedrørende noen av sakene i rapporten. 
Fermenteringssaken: om det er bakterier/gjær som er genmodifisert eller om det er maisen 
som er genmodifisert. Spørsmålene vil bli rettet til Mattilsynet.  
 
Sak 05/304- EFSA-møte i Brussel. Det ble opplyst om dette møtet som holdes 16. mars. 
Det ble bestemt at kun koordinator skulle delta på dette møtet. 
 
Martinus holdt foredrag om allergi. 
 

 
11. Ny møtedato  
 
Det neste møtet i Faggruppe for GMO blir: 13. april 

 


