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Referat 

For møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 08.12.2022, kl. 11:30-15:30 
Sted: Teams 
Møteleder: May-Guri Sæthre 

Deltakere  

May-Guri Sæthre, Johan Stenberg, Paal Krokene, Iben Margrete Thomsen, Beatrix Alsanius, Mogens 
Nicolaisen, Sandra Wright, Line Nybakken, Jorunn Børve. 

Fra VKM: Micael Wendell, Daniel Flø, Ingrid M. Høie, Tanya Kristiansen.  

 

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

May-Guri Sæthre 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 Hovedkomiteen 

May-Guri informerte om VKMs utfordringer i forbindelse med FHIs budsjettkutt. FHI ønsker å 
styre VKMs budsjett gjennom nedskjæringer i VKMs kjernevirksomhet. Hovedkomiteen har 
derfor sendt Helse- og omsorgsdepartementet et brev der de skriver at 'Hovedkomiteen i 
VKM er meget bekymret for konsekvensene hvis det foreslåtte budsjettet for VKM i 2023 og 
2024 blir gjennomført. Vår faglige uavhengighet er i fare, og vår evne til å sikre at 
forvaltningen på matområdet får et tverrfaglig, uavhengig kunnskapsgrunnlag vil bli sterkt 
svekket.'. 

Info fra VKM kommunikasjon  
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Ingrid M. Høie (VKM) informerer blant annet om VKMs kommunikasjonsstrategi, 
kommunikasjonsplan for prosjekter, VKMs mediahåndteringsrutiner, og generelt om hvordan 
VKMs kommunikasjonsteam jobber.  

Lenke til mediehåndteringsrutiner: mediehåndteringsrutiner   

Tanya Kristiansen (VKM) informerer om grafisk utforming av rapporter, VKMs arbeid med sosiale 
medier og går igjennom VKMs SharePoint-områder.   

Oppdatert risikovurdering for Phytophthora ramorum i Norge  

 Det informeres om prosjektgruppens sammensetning:Iben Margrete Thomsen- 
faggruppen for plantehelse & Københavns Universitet (faglig leder) 

 Beatrix Alsanis - faggruppen for plantehelse & SLU 
 Paal Krokene - faggruppen for plantehelse & NIBIO 
 Sandra Wright - faggruppen for plantehelse & Högskolan i Gävle 
 Daniel Flø - sekretariatet  
 Micael Wendell- sekretariatet (prosjektleder) 

Oppstart tidlig i januar 2023 med frist 1. juni 2023. Ser på litteratursøk nå. Forøvrig vises til 
bestillingen som tidligere er delt med faggruppen.  

Løpende oppdrag plantehelse 

Daniel (VKM) går nøye gjennom bestillingsteksten og forslag til protokollstruktur. Det blir 
avtalt at Daniel skal sende faggruppen bestillingen med protokoll for gjennomlesing. 

Blindpassasjerer (planteskadegjørere assosiert med 
vekstmedium) 

I november mottok VKM et utkast til bestilling som ble sirkulert med faggruppen. 
Faggruppens kommentarer ble presentert for begge oppdragsgiverne (Mattilsynet og 
Miljødirektoratet) på et felles møte den 23. november. Miljødirektoratet og Mattilsynet vil nå 
endre bestillingen og sende VKM denne straks.   

Rovmidden Stratiolaelaps scimitus (synonym: Hypoaspis miles) 
til bekjempelse av varroamidd (Varroa destructor) i bigårder. 

Johan Stenberg presenterer arbeidet med rapporten. 
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Rapporten skal godkjennes i faggruppen for biologisk mangfold. Rapporten ligner på 
oppdragene på annen biologisk bekjempelse innenfor plantevern som faggruppen på 
plantehelse har godkjent. Johan Stenberg fra faggruppen bistår i arbeidet med rapporten. 
Micael er prosjektleder. Rapporten vil bli publisert den 7. februar 2023.  

Saker til hovedkomiteen 

Intet å melde. 

Nytt fra oppdragsgivere 

Intet å melde unntatt det som allerede er beskrevet under «blindpassasjerer» ovenfor.  

Møter og liknende av felles interesse 

Daniel og Micael vil delta på BTFS kurset “New Plant Health Regime” som avholdes i 
Barcelona 12-16 desember.  

Nytt fra sekretariatet 

Intet å melde. 

Eventuelt 

Micael vil sammen med May-Guri se på en kompetansehevingsplan for faggruppen fram til 
neste møte.  

Nye møtedatoer 

Det blir besluttet nytt digitalt møte den 8. mars kl. 10-14. Det vil bli ytterligere et møte i mai 
- tidspunkt avhenger av framdrift i Phytophthora-prosjektet og vil bli besluttet senere på 
vårvinteren 2023.  


