Referat
For møte i faggruppen for plantevernmidler
Dato: 31.05.2021, kl. 09.00
Sted: Teams
Møteleder: Asbjørn Magne Nilsen

Deltakere
Fra faggruppen for plantevernmidler: Asbjørn Magne Nilsen (leder), Hubert Dirven, Ole
Martin Eklo, Tor Fredrik Holth, Jan Ludvig Lyche, Dagrun Engeset (kl. 11.30) og Anders Ruus
(kl. 13.15)
Fra VKMs sekretariat: Elin Thingnæs (sak 6 og 9), Nana Yaa Boahene (referent)
Fra Mattilsynet: Mari Haugene (sak 4)
Fra Fraunhofer Institute for Molecular Biology and Applied Ecology IME, Tyskland: Michael
Klein (sak 4)

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Faggruppeleder Asbjørn Magne Nilsen ønsket velkommen til møtet. På spørsmål fra
faggruppeleder erklærte ingen av medlemmene seg inhabile i sakene som skulle behandles
på møtet.

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad.

3. Saker fra møte i hovedkomiteen
Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet om genredigering-oppdraget og forslag til temaer innenfor EUs Green Deal-satsing.
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4. Overflatevannscenarioer for plantevernmidler
Eklo viste disposisjonen til vurderingen, og Klein forklarte GIS-metoden brukt for analysene i
arbeidet. Eklo presenterte de overordnede tilbakemeldingene fra fagfellene for arbeidet samt
prosjektgruppens svar til innspillene. Deretter ble det diskusjon i plenum. Detaljerte
kommentarer finnes her på SharePoint.
Vedtak: Prosjektgruppen skal redigere vurderingen basert på nye innspill fra faggruppen og
Mattilsynet og ferdigstille vurderingen og deretter få en endelig elektronisk sluttbehandling /
godkjenning i faggruppen.

5. Status – Revurdering av MRL’er for Isopyrazam
Boahene presenterte bakgrunnsinformasjon om oppdraget, hvordan prosjektgruppen har
utført oppdraget og viste til saksgangen, etterfulgt av diskusjon i plenum om hvordan det var
å ha denne rollen og veien videre. Dokumenter som gjelder, finnes i arbeidsrommet på
SharePoint.
Vedtak: Det er sannsynlig at VKM kommer til å få denne typen oppdrag i fremtiden. Men
viktig at sekretariat i VKM stiller med nok arbeidskraft for å gjennomføre denne type oppdrag
og at faggruppen sin rolle er å kvalitetssikre arbeidet. Opplæring av VKMs sitt sekretariat
medarbeidere i denne type oppdrag er viktig.

6. Nytt fra sekretariatet
Boahene viste evalueringsskjema for evaluering av VKMs fagfelleveileder og tilhørende
støttedokumenter. Prosjektgruppen for scenarioer-oppdraget skal gå gjennom det i første
omgang. Deretter får faggruppen anledning til å kommentere og kommer med innspill før
dokumentet sendes inn til sekretariatet i september 2021.
Thingnæs Lid presenterte den planlagte arbeidsplanen i forprosjekt for utnevning av nytt
VKM som skal fungere fra august / september 2022. Prosjektgruppen som kjører
forprosjektet for ny vitenskapskomité har utarbeidet et enkelt spørreskjema for å få
sekretariatets og medlemmenes synspunkter på hvilken kompetanse komiteen trenger den
neste fireårsperioden, hvordan arbeidsbelastningen har vært inneværende periode og
behovet for justeringer av hvordan vi organiserer komiteen på i dag. Skjemaet blir sendt ut
til medlemmene, og frist for å sende inn tilbakemelding er 25. juni 2021.
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7. Møter og konferanser av interesse
Boahene informerte kort om den digitale konferansen «Behaviour of Pesticides in Air, Soil
and Water» 15. og 16. juni 2021 i regi av Akademie Fresenius, samt «Info session on the
Notification of Studies (NoS) check and on pre-submission advice (PSA) – pesticides. Online
event» 22. juni 2021 i regi av EFSA.

8. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker

9. Eventuelt
Thingnæs Lid informerte om høringsprosess for regjeringens «Handlingsplan for bærekraftig
bruk av plantevernmidler (2021 – 2025)». Dette er en åpen høring utført av Mattilsynet på
vegne av Landbruks- og matdepartementet. Høringsfristen er 14. juni 2021. VKM skal ikke
mene noe om tiltak, men faggruppen kan gi innspill til kunnskapsgrunnlag / kunnskapsbehov
under ulike felter.
Vedtak: Medlemmene i faggruppen skal se nærmere på dokumentet og komme med sine
innspill. Faggruppeleder skal samle eventuelle innkommende innspill og sende inn til
høringsportalen innen fristen.

10. Nye møtedatoer
Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle.
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