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Referat 

Fra møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 26.11.2019, kl. 10-16 
Sted: VKMs lokaler, (Sandakerveien 24C)   
Møteleder: Trond Rafoss 

Deltakere 

Fra Faggruppen:  
Trond Rafoss, Johan Stenberg, Iben Margrete Thomsen (Skype), Beatrix Alsanius (Skype), Paal 
Krokene, Mogens Nicolaisen  

Forfall: Christer Magnusson 

Fra andre faggrupper/prosjektgrupper: Lawrence Kirkendall (Epitrix vurderingen) 

Fra Mattilsynet, Seksjon planter: 
Hilde Paulsen 

Fra sekretariatet til VKM:  
Micael Wendell, Daniel Flø 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder ønsket velkommen til møte i faggruppen. Ingen av faggruppemedlemmene 
erklærte mulige interessekonflikter i forhold til noen av sakene som skulle behandles på 
møtet. Christer Magnusson har meldt fravær.  

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

3. Saker fra møte i Hovedkomitéen 

Trond Rafoss fortalte kort om vurderingen av mikroplaster og viste i øvrig til informasjon 
tilgjengelig på VKMs hjemmeside. Andre aktuelle saker fra Hovedkomiteen som ble nevnt var 
CRISPR og fiskeprosjektene.  
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4. Epitrix vurderingen 

Johan Stenberg (faglig leder for prosjektet) presenterte og introduserte arbeidet. 
Prosjektgruppen gikk grundig igjennom dokumentet for faggruppen. 

Faggruppen gikk gjennom vurderingen kapittel for kapittel. Kommentarer ble diskutert og 
kommentert alt ettersom faggruppen spilte dem inn.  

Faggruppen savnet noe mer info vedr. metodikken som blitt brukt i vurderingen. 
Prosjektgruppen informerer at det er blitt brukt ISPM11 og noterer at dette skal refereres til i 
vurderingen under innledningen.  

Vedtak: Faggruppen godkjenner rapporten og gir arbeidsgruppen fullmakt til å innarbeide 
kommentere fra faggruppen (vurderingen sendes faggruppen for informasjon innen 
publisering).  

5. Kompost 

Sekretariatet har nå utarbeidet et forslag til utkast til bestilling. Planen videre er at 
Mattilsynet får bestillingen ferdig og sendt til VKM. Faggruppen og sekretariatet vil i 
samarbeid med Mattilsynet og Miljødirektoratet utarbeide en protokoll – dvs. et utkast til 
hvordan rapporten skal skrives - for vurderingen. 

6. Mykorrhiza  

Iben Thomsen (faglig leder) fortalte kort om oppdraget for faggruppen. Oppstartsmøte i 
prosjektgruppen er den 12. desember. Prosjektleder er Micael Wendell.  

7. Andersonia 

Johan Stenberg (faglig leder) informerte sammen med Micael Wendell (prosjektleder) om 
bestillingen, prosjektgruppen og gjennomføringen av prosjektet.  

8. Ny norsk plantehelse forskrift 

Daniel Flø presenterte bakgrunnen til prosjektet og hvilket arbeid som faggruppen forventes 
gjøre innenfor dette område i framtiden. Det er ca 22 arter som er oppført i forskrift om 
planter og tiltak mot planteskadegjørere, og som hverken er foreslått som QP eller RNQP i 
EU. 
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De 22 artene skal alle gjennomgå en eller annen form for analyse. Med andre ord så har 
faggruppen et stort arbeid framover med tanke på den nye plantehelseforskriften. 

9. Saker til hovedkomitéen.  

Ingen saker. 

10. Eventuelt info fra mattilsynet og fra miljødirektoratet 

Hilde Paulsen fra Mattilsynet fortalte kort om bakgrunnen til arbeidet med å igjennom det 
norske plantehelseregelverket. 

11. Eventuelt 

Micael Wendell informerte fra møte (20-21/11) i det nordiske nettverket innenfor 
plantehelse.  

Iben Thomsen informerte om at 2020 er «international year of plant health» og ber 
faggruppen se på hva faggruppen kan gjøre.  

Trond Rafoss informerte om at EFSA er interessert i videre samarbeid med faggruppen.  

Daniel Flø informerte om arbeidsbelastningen for sekretariatet framover. 

12. Ny møtedato 

9. mars og 4. mai 2020.  


