Protokoll
Fra møte i faggruppen for plantehelse
Dato: 04.10.2016, kl. 10.00-16.00
Sted: Hos VKM, Pilestredet Park 7a, 4. etasje, møterom OSL PP7 V428 (12, KS)
Møteleder: Trond Rafoss

Deltakere
Fra Faggruppe 9:
Guro Brodal, Åshild Ergon, Trond Rafoss (faggruppeleder), Arild Sletten, Leif Sundheim, May-Guri
Sæthre, Anne-Marte Tronsmo.
Forfall:
Christer Magnusson, Halvor Solheim, Bjørn Økland
Fra Mattilsynet, Seksjon planter:
Anne Bøen
Fra sekretariatet til VKM:
Tron Øystein Gifstad, Micael Wendell (ref.)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder ønsket velkommen til møtet. Ingen av faggruppemedlemmene erklærte
mulige interessekonflikter i forhold til noen av sakene som skulle behandles på møtet.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent uten endringer.

3.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen saker.

4.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Ingen saker.
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5.

Slakterigjødsel

En prosjektgruppe, ledet av Leif Sundheim, har utarbeidet et utkast til risikovurderingen med
sikte på ferdigbehandling av rapporten. Det ble en godt forberedt og grundig gjennomgang
av rapporten.
Vedtak: En versjon med endringer fra møtet blir sent ut av sekretariatet den 05.10.2016.
Kommentarer til denne versjon sendes sekretariatet senest kl. 24:00 den 10.10.2016. En
endelig versjon basert på innkomne kommentarer sendes ut av sekretariatet den 12.10.2016
for endelig godkjennelse. Frist for godkjennelse settes til kl. 12:00 den 14.10.2016.
Publisering 15.11.2016.

6.

Status for øvrige saker i faggruppen

Trond Rafoss informerende om status på "mottaksvirksomheter". Trond fortalte at han skal
presentere ERIN på "the joint EFSA-EPPO Workshop: Modelling in plant health – how can
models support risk assessment of plant pests and decision-making» den 12-14.12.2016 i
Parma.
Vedtak: Sekretariatet og faggruppeleder (Trond Rafoss) arbeider videre med
bestillingsteksten til "mottaksvirksomheter" sammen med MT. Det blir satt av et
faggruppemøte i desember 2016 med tanke på ERIN.

7.

Orientering fra Mattilsynet

Ingen saker.

8.

Nye trusler - Emerging risks

Se sak 6.

9.

Saker til hovedkomiteen

Ingen saker.

10. Møter o.a. av felles interesse
Ingen saker.
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11. Nytt fra sekretariatet.
Micael Wendell er ansatt som ny koordinator for plantehelse og begynte i jobb den
01.10.2016

12. Eventuelt
Ingen saker.

13. Nye møtedato
Muligheten for ett møte innen jul 2016 ble diskutert.
Vedtak: Faggruppen tar sikte på et møte i uke 49. Sekretariatet vil sende ut forslag til
møtedato på Doodle.
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