Protokoll
Fra møte i faggruppen for plantehelse
Dato: 08.12.2016, kl. 10-16
Sted: Hos VKM, Pilestredet Park 7a, 4. etasje, møterom OSL PP7 V428 (12, KS)
Møteleder: Trond Rafoss

Deltakere
Fra Faggruppe 9:
Guro Brodal, Trond Rafoss (faggruppeleder), Arild Sletten, Leif Sundheim, May-Guri Sæthre, AnneMarthe Tronsmo. Bjørn Økland, Halvor Solheim
Forfall: Bjørn Økland,
Christer Magnusson, Åshild Ergon.
Fra Mattilsynet, Seksjon planter:
Anne Bøen (sak 6 og 7), Hilde XX+ XX sak 5.
Fra sekretariatet til VKM:
Micael Wendell (ref), Tron Gifstad (sak 6)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

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

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent med følgende endringer: sak 6, 7 og 5 ( i den
orden) flyttes opp foran sak 3 grunnet skype deltagende fra Mattilsynet.

3.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeleder orienterte om Reinhilde Schoonjans (EFSA) sin deltagelse på møtet og
arbeidet med å bruke 'økosystemtjenester' som et verktøy i risikovuderinger.
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4.

Saker som vært behandlet i faggruppen siden forrige møte

Faggruppeleder takket for godt arbeid med sluttspurt og publisering av slakterigjødselrapporten. For evaluering av rapporten se egen sak (sak 6).

5.

Nye trusler – Emerging risks

Organismer innført i siste skjema (versjon 4.) ble gjennomgått og diskutert. Kun små
endringer for alle organismene ble foreslått. Faggruppen diskuterte også veien videre med å
få laget et samledokument/skjema med scoringsrangering. ERIN prosjektet blir presentert
ved en felles EPPO-EFSA workshop den 12-14 desember i Parma (se sak. 9)
Vedtak: Hver forfatter er ansvarlig for å oppdatere "sin" organisme. Ansvarlige for å ta fram
et scoringsskjema ble: Bjørn Økland, May Guri Sæthre og Trond Rafoss.

6.
Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen –
Evaluering av slakterigjødselrapporten
Tron Gifstad fra VKM sekretariatet gikk igjennom sluttevalueringen av
slakterigjødselrapporten. Evalueringen kan leses i sin helhet her:
https://vkmintra.sharepoint.com/Faggruppenforplantehelse/_layouts/15/guestaccess.aspx?g
uestaccesstoken=5SUwVvsXvzKddKJFl7XGj%2f9ussbAkvhWaXwi5T9c5Mg%3d&docid=2_1ad
ae564527274a13b8efead166283744&rev=1

7.

Status øvrige saker i faggruppen

Bestillingsutkastet for Mottaksvirksomheter og plantehelserisiko ble diskutert i lys av en
dansk risikovurdering " ”Plantesundhedsmæssige risici ved deponering af restprodukter og
affald fra industriel forarbejdning og sortering af kartofler, samt anbefalinger om restriktioner
for deponering, herunder karenstider for planteavl”.
Vedtak: Faggruppen besluttet at faggruppeleder (Trond Rafoss) sammen med sekretariatet
(Micael Wendell) utarbeider en endelig bestilling sammen med Mattilsynet til neste møte.

8.

Saker til hovedkomiteen

Ingen saker
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9.

Møter o.a. av felles interesse.

Micael Wendell fra sekretariatet deltar på EFSAs plantehelse nettverk (11th meeting of
Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health) 14 til 15 desember i Parma. ERIN
prosjektet skal presenteres ved en felles EPPO-EFSA workshop 12 til 14 desember i Parma.
Trond Rafoss meldte fra at han ikke kunne ta presentasjonen, men at Micael presenterer i
stedet for han.

10. Nytt fra sekretariatet
Ingen saker

11. Eventuelt
Innkommet forslag fra Bjørn Økland vedr. VKMs hjemmesides beskrivelse av faggruppens
arbeidsområde ble behandlet.
Vedtak: Faggruppen besluttet å sende inn forslag til neste møte. Sekretariatet bes ta med
den nye beskrivelsen av faggruppens arbeidsområde på hjemmesiden.
Drosophila suzukii ble diskutert som en mulig framtida selv initiering.

12. Nye møtedatoer
Det ble uttrykt ønske om et tidlig møte i februar-mars 2017. Endelig møtedato blir besluttet
via doodle i løpet av januar 2017.
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