Referat
For møte i faggruppen for plantevernmidler
Dato: 20.03.2020, kl. 10.00
Sted: Skype-møte
Møteleder: Asbjørn Magne Nilsen

Deltakere
Fra faggruppen for plantevernmidler: Asbjørn Magne Nilsen (leder), Anders Ruus, Dagrun
Engeset, Hubert Dirven, Ole Martin Eklo, Tor Fredrik Holth
Fra VKMs sekretariat: Nana Yaa Boahene (referent)
Fra Mattilsynet: Hanne Marit Gran (sak 4), Abdelkarim Abdellaue (sak 4), Cathrine Skaar
Hoel (sak 5), Mari Haugene (sak 5) og Mathilde Hauge Skarsjø (sak 5)
Fraværende: Jan Ludvig Lyche

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Faggruppeleder Asbjørn Magne Nilsen ønsket velkommen til møtet. På spørsmål fra
faggruppeleder erklærte ingen av medlemmene seg inhabile i sakene som skulle behandles
på møtet.

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad.

3. Saker fra møte i hovedkomiteen
Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet en sak om
kunnskapssynetese.
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4. MRL oppdraget – Isopyrazam
Boahene presenterte bakgrunn for oppdraget om MRL for isopyrazam, retningslinjer som
gjelder og prosedyrer i EU, etterfulgt av diskusjon på selve bestillingsutkastet og innkomne
kommentarer i plenum. Detaljerte kommentarer finnes her.
Vedtak: Prosjektgruppen ber om veiledning rundt fremgangsmåten for å levere oppdraget i
henhold til EFSA regelverket og i tillegg trening i PRIMo modellen før oppstart av arbeidet.
Mattilsynet tar kommentarene til etterretning og bearbeider en endelig bestilling.

5. Overflatevannscenarier for plantevernmidler
Eklo gikk gjennom det første utkastet til bestillingen om overflatevannscenarier for
plantevernmidler med innkomne kommentarer, fulgt av diskusjon i plenum. Innspill fra VKM
finnes her.
Vedtak: Mattilsynet tar kommentarene til etterretning og kommer med revidert bestilling.

6. Varslede oppdrag
Boahene orienterte om de varslede oppdragene - Nordox 75 WG og Nordox 45 WG. VKM
forventer bestilling snart fra Mattilsynet.

7. Status - Egeninitiert arbeid
Risikovurdering av mankozeb:
Godkjenning av mankozeb utløper 31.01.21, og det kan hende at det blir ikke re-godkjent.
Vedtak: Faggruppen avventer EUs beslutning før videre arbeid.
Retningslinjer for historiske kontroller:
Som oppfølging etter endelig svar fra Mattilsynet, tok prosjektleder kontakt med EFSA
angående status på deres planlagte arbeid - «Use and reporting of historical control data
(HCD) for the carcinogenesis studies” i EFSAs «programming document» for 2018 - 2020.
EFSA har ikke klart å komme i gang med det planlagte arbeidet pga. stor arbeidsmengde.
Derfor var det bestemt at faggruppen ferdigstiller forslaget og tar kontakt med EFSA om et
mulig samarbeid.
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Utkast til forslaget om retningslinjer for historiske kontroller har vært til høring i faggruppen,
innkomne innspill ble sendt til Lyche i januar.
Vedtak: Faggruppen avventer tilbakemelding fra Lyche.

8. Møter og konferanser av interesse
Boahene informerte kort om det planlagte BTSF kurset som Holth hadde meldt seg på «Eco-toxicological risk assessment for terrestrial and aquatic environment», 11. – 15. mai
2020, Porto / Coimbra, Portugal. Dessverre ser det ut til at det ikke kommer til å finne sted,
selv om det kunne vært til nytte for oppdraget om overflatevannsscenarier for
plantevannmidler.

9. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker

10. Eventuelt
En av medlemmene hadde ønske om å invitere en fagperson med kompetanse i
miljørisikovurdering til å gi innspill på et såkalt «Concept paper» i Partnership for Assessment
of Risks for Chemicals som EU kommisjon jobber med. Frist er slutten av April.
Prosjektleder skal informere Finne, fagdirektør for miljø, om dette.

11. Nye møtedatoer
Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle.
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