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Referat 

For møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 15.08.2018, kl. 09.00-15.00 
Sted: VKM, Sandakerveien 24 C, 0473 Oslo  
Møteleder: Trond Rafoss 

 

Deltakere  

Fra Faggruppe 9: Trond Rafoss (faggruppeleder), Guro Brodal, Arild Sletten, Leif 
Sundheim, Christer Magnusson, Åshild Ergon.  

Forfall: Halvor Solheim, Anne-Marte Tronsmo  

Fra Mattilsynet, Seksjon planter: Randi Knudsen 

Fra sekretariatet til VKM: Micael Wendell (ref.), Daniel Flø, Elin Thingnæs Lid (sak x) 

 

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 tillegg: under eventuelt 
ønskes informasjon om «ny komité». 

3.  Saker fra møte i hovedkomiteen 

Leif Sundheim representerte faggruppen på hovedkomitemøtet den xx mai. 
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Leif informerte faggruppen om de saker som kunde være av interesse for 
faggruppen. Bland annet hold Micael Wendell og Leif Sundheim en felles 
presentasjon av Dendrolimus-rapporten.   

4. Vurdering av effekten av risikoreduserende tiltak for å hindre 
spredning av karanteneskadegjørere fra mottaksvirksomheter. 

Generell diskusjon om prosessen rundt arbeidet med rapporten. Diskusjon om 
disposisjon til sammen med MT i oppstarten av prosjektet. Kommunikasjonen mellom 
MT og arbeidsgruppen kan bli bedre.  

Dokumentet blei gjennomgått i felleskap og endringer blei diskutert og kommentert 
direkte in i dokumentet.   

Vedtak: Tabell 16 ferdigstilles i henhold til forslag laget av faggruppen på møtet. Et 
utkast på tabell sendes faggruppen for vurdering under fredag den 17 august 2018.  

Dokumentet sendes til faggruppen for gk den 24 august. Deretter sendes 
dokumentet MT på sperrefrist med en ukes varsel. Ny publisering den 7 september.  

5. Øvrige saker 

ERIN: gjennomgang vurderer om arbeidet skal videreføres?  

I EU driver de på med et arbeid som heter priority pests, de skal prøve på å gjøre en 
vurdering kring hvilke høyrisiko organismer som skal prioriters. Trond Rafoss har 
deltatt i utviklingen metodikk men det er et forsknings senter i Sevilla som har fått 
oppdraget at gjøre gjennomgangen. De har spurt, bla annet Trond om det eksisterte 
noe system i de ulike lendene. Men ERIN handler mest om dørstokk å nye arter. 
Trond nevnte for EU at MT for nåen år siden lagde en egen liste (truligen av Helge 
Løttveit 2010).  

Sekretariatet skriver en sluttrapport som publiseres.  

6. Møter o.a. av felles interesse 

Intet å melde 

7. Nytt fra sekretariatet  
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Intet å melde 

8. Eventuelt 

Elin fra VKM informerer om prosessen kring bedømming av oppnevning av ny komite. 
Informasjonen om dette finnes tilgjengelig på VKM.no. 

9. Nye møtedatoer 

Oppstartsseminar for ny Komité er satt til den 27 September. I forbindelse med dette 
seminar avholdes det første faggruppemøtet for faggruppen for plantehelse.  

 

 

 

 

 

 

 


