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Referat 

For møte i faggruppen for Plantehelse 

Dato: 19.03.2019, kl. 09:00-15:00 
Sted: Oslo, VKM 
Møteleder: Trond Rafoss 

 

Deltakere  

Fra faggruppen for plantehelse: Johan Stenberg, Paal Krokene, Iben Margrete Thomsen, Beatrix Alsanius, 
Mogens Nicolaisen, Sandra Wright, Christer Magnusson, Trond Rafoss 

Fra prosjektgruppen fro Epitrix spp. : Lawrence Kirkendall (deltok på sak om Epitrix) 

Fra VKM: Micael Wendell, Daniel Flø 

Fra Mattilsynet: Kåre Willumsen, Anne Synnøve Bøen.  

Andre deltakere; fra det nordiske nettverket for risk arbeid innenfor plantehelse: Johanna Boberg 
(SLU), Niklas Björklund (SLU), Salla Hannunen (Finnish Food Safety Authority), Juha Tuomola (Finnish 
Food Safety Authority). (deltok på sak om det nordiske nettverket og presentasjon av ERIN) 

 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjering 

Trond ønsket alle velkommen til møte. Det er ikke meldt inn fravær. Micael (VKM) ber om at 
medlemmene i faggruppen sender ham en epost med tidsbruk straks etter møte. Det er 
ingen habilitetsutfordringer å melde.   

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Innkallelse og dagsorden godkjennes i sin helhet. 

Saker fra møte i Hovedkomitéen 

Intet å melde 
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Nordic Network 

De forskjellige organisasjonene og deltagerne presentert seg kort. Risk analyseenheten fra 
Sverige gav en kort PowerPoint presentasjon likas gav de riskenheten på den finske 
matmyndigheten en presentasjon som også tog seg for verktøyet FinPRIO. I tillegg 
informerte Kåre Willumsen kring det nordiske baltiske nettverket som har eksitert i 20 år og 
vært viktig for informasjons deling mellom lendene.  

Det ble kort diskutert rundt framtida muligheter og relasjonen til EFSA.  

Koordinere arbeidet mellom de skandinaviske lederne kan vara en løsning på at løse 
framtidens problems i felleskap. 

Sverige og Norge har nå delvis startet med å bruke FinnPRIO og det finns store gevinster 
med at Norge eventuelt går før den samme løsningen. 

ERIN 

Micael Wendell (VKM) gav en kort historisk introduksjon, mål og hensikt med prosjektet og 
dets historiske bakgrunn med en PowerPoint-presentasjon med godt støtte fra Trond Rafoss.  

I lys av ERIN presterer Juha Tuomola fra den finske mat sikkerhets myndigheten det finske 
verktøyet FinnPrio.: https://link.springer.com/article/10.1007/s10530-016-1123-4 

Kompost 

Anne Bøen fra mattilsynet oppdaterte panelet med endringer i bestillingsteksten siden siste 
møte. Bestillingen er nå i stort sett ferdig og ut til høring på mattilsynets hjemmeside innen 
endelig bestilling vil oversendes VKM.  

Epitrix 

Johan Stenberg presenterte til sammen med resten av prosjektgruppen rapporten. 
Prosjektgruppen hadde brukt FinnPRIO som hjelp ved kategoriseringen av de ulike artene.  

Saker til hovedkomiteen  

Intet å melde 
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Møter o.a. av felles interesse 

Intet å melde 

MT informerer 

Intet mer å melde enn det som er informert under pågående og kommende arbeid.  

Nytt fra sekretariatet  

Daniel Flø og Micael Wendell (begge VKM) informerte om Mycorrhiza bestillingen fra 
Miljødirektoratet. Faggruppen informertes også rundt andre mulige oppdrag i pipeline.   

Eventuelt 

Normal-tekst. Skrive, skrive, skrive 

Nye møtedatoer 

November 2019.  

 

 

 


