
Referat for møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 20.09.2022, kl. 09-16 
Sted: Asker, Holmen fjordhotell  
Møteleder: May Guri Sæthre 

Deltakere  

May Guri Sæthre, Paal Krokene, Sandra Wright, Iben Thomsen, Jorunn Børve, Line Nybakken, Beatrix 
Alsanius (Teams), Christer Magnusson (Teams), Brita Toppe (Mattilsynet) 

Frafall: Johan Stenberg, Mogens Nicolaisen 

Velkommen godkjenning og habilitet 

Agendaen godkjennes, og alle medlemmene presenterer sig og vi har ett generelt samtale 
rundt VKMs rolle.  

Vedtak: Paal Krokene blir valgt til nestleder.  

Praktiskt og adminstrativ info 

Sekretariatet ved Micael informerer om habilitet, godtgjøring, Teams/SharePoint, 
kommunikasjon med mer og ber medlemmene rapportere tidsbruk i god tid slik at det ikke 
blir forsinket utbetaling. 

Bestilling og oppdrag fra A til Å 

Faggruppen diskuterer «slangen» fra oppstartsseminaret og kommer fram til at de ønsker få 
presentasjonen tilsend innen de kommer med eventuelle spørsmål.  

Vedtak: Micael sender presentasjonen sammen med protokoll  

Nye oppdrag Phytophora 

Brita Toppe fra Mattilsynet (MT) orienterer om oppdraget. Brita forklarer for faggruppen 
hvorfor Mattilsynet ønsker denne bestilling, gir en kort og overordnet historisk bakgrunn og 
går igjennom bestillingen.  

Faggruppen stiller flere spørsmål og Micael vil samle kommentarer og sende disse til 
Mattilsynet.  

Mattilsynet vil nå gå igjennom VKMs innspill deretter vil denne bestilling, likt andre 
bestillinger fra Mattilsynet. Legges ut på høring på mattilsynet.no. Etter avsluttet høring 
senders bestillingen til VKM som publiserer bestillingen på sine nettsider.  

VKMs sekretariat vil følge saken og arbeide i henhold til VKMs prosjektrutiner presentert 
under oppstartsseminaret og beskrevet i «slangen». 



 Faggruppen har en kort samtale om hvilke lempelige kompetanseområder og institutt som 
skulle kunne tenkes bidra in i prosjektet.  

Vedtak: Micael sender sekretariatets og faggruppens kommentarer på bestillingen til 
Mattilsynet på fredag den 23. september. 

Løpende oppdrag 

Daniel og Micael informerer om saken.  

Mattilsynet ønsker en rangering av kjente skadegjørere – hvilke skadegjørere er viktigst i 
norsk perspektiv. Det er et stort antall lister med kjente skadegjørere fra forskjellige 
organisasjoner.  For eksempel EFSAs «EU prioritises pests», «Quarentine pests (QP)» and 
«non‐quarantine pest (RNQP)», EPPO A1 and A2 lister og EPPO global database som til 
sammen inneholder mer enn 90000 arter. Det er altså et behov for å filtrere og rangere 
arter. I EFSA sine lister som gjelder for alle EU-land, vil ikke arter som er viktige for Italia og 
middelhavslandene være like viktige for Norge og Skandinavia. Mange arter kan derfor blant 
annet filtreres ut på bakgrunn av vertsplanter og på klima. Resterende arter skal rangeres 
ved hjelp av verktøyet FinnPrio. Dette vil hjelpe Mattilsynet med å se hvilken arter som er 
viktigst for Norge. Her er eksempel på gjeldende rangering for Finland https://finnprio-
explorer.rahtiapp.fi/.  

Daniel jobber med å utarbeide en bestillingstekt på selvinitiering som også skal inneholde 
metode og protokoll for gjennomføring. Utkastet vil bli sendt til faggruppen for 
gjennomlesning så fort det er klar.  

Nytt fra oppdragsgiver 

Brita Toppe (MT) orienterer om et framtida oppdrag, som er en fellesbestilling sammen med 
Miljødirektoratet (Mdir), som skal vurdere risiko knyttet opp mot import av planter med ulike 
typer vekstmedier. Bestillingen vil forhåpentlig bli send over til VKM i sluttet av høsten dette 
år.  

Nordisk samarbeid / EFSA /NoBa PWN  

Micael informerer om VKMs internasjonale samarbeide og det felles Nordisk baltiske 
prosjektet på furuvedsnematode.  

Vedtak: Micael vil inventere prosjektledere fra NoBA PWN prosjektet ved anledning.  

Eventuellt 

Intet å melde 

Nye møtedatoer 

Sluttet av november (avventer oppstart av phytophora innen dato avtales) 



 


