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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 03.03.2017, kl. 10-15 

Sted: VKMs lokaler (Pilestredet Park 7 A)   

Møteleder: Trond Rafoss 

Deltakere 

Fra Faggruppe 9:  

Trons Rafoss, Leif Sundheim, Åshild Ergon, Anne-Marthe Tronsmo (via Skype), Christer Magnusson 

(fr. 10:30), Bjørn Økland (fr. 10:40).  

Forfall:  

Guro, Arild, Halvor, May-Guri Sæthre.  

Fra Mattilsynet, Seksjon planter: 

Randi Knudsen 

Fra sekretariatet til VKM:  

Micael Wendell  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder ønsket velkommen til første møte i faggruppen i 2017. Ingen av 

faggruppemedlemmene erklærte mulige interessekonflikter i forhold til noen av sakene som 

skulle behandles på møtet.   

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden  

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent med følgende endringer: 

Faggruppeleder ønsker en generell diskusjon på forskningsinstitusjonenes uavhengighet ved 

bestillinger fra Mattilsynet. Inkl. VKMs rolle som uavhengig organ. Saken plasseres in som 

egen sak. 9 i dagsorden.  
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3. Mottaksvirksomheter 

Bestillingen:  

Randi Knutsen (MT) presenterte utkast til bestilling.  

Faggruppen ønsker konkrete innspill, i bestillingen, på hvilke forhold som skal vurderes med 

tanke på risikoreduserende tiltak.    

Faggruppen ønsker også få informasjon om hvilke risikoreduserende tiltak de ulike 

virksomhetene har iverksatt gjennom deres egne internkontrollrutiner.  

Faggruppen diskuterte at, når prosjektgruppen startet arbeidet, så bør det inviteres eksterne 

høringseksperter.  

Faggruppen kom også med forslag på eventuelle personer til en prosjektgruppe: Arild, Leif, 

Christer, Guro.  

Tidsplan: Randi tar fram et endelig utkast i løpet av mars måned, med assistanse fra VKMSE. 

Høringsfrist (bestillingen) føre påske. Prosjektgruppen starter i slutten av April. Høring i løpet 

av mai.  Innlevering den 15/12-2017 (?). 

4. Mattilsynet orienterer.  

Informasjon om kommende bestillinger.  

- PRA Drendolimus artene (Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans) 

Bjørn informerte om hans arbeide sammen med EPPO i begynnelsen av 2000-talet. Selv om 

det finns en type av PRA fra EPPO er EPPO sin PRA mangelfull. Blant annet er taksonomien 

ikke helt oppdatert. Artene finns i noen provinser i det Europeiske Russland. Det finnes en 

nærstående art i Skandinavia (Furuspinner - Dendrolimus pini). Artene har flere veier inn i 

Norge (Entry) både via planter for planting og plantemateriale. Det kan bli mange 

"pathways" å gå igjennom. Det vill ta en del tid. Bjørn har allerede fylt opp boka. Det kan 

være behov for eksterne eksperter.  

Sekretariatet vurderer hele tiden alternative løsninger på en eventuell bestilling fra 

Mattilsynet. 
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5. Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen. 

Ingen saker.  

6. Orientering ERIN.  

Prosjektgruppen skal nå ta fram et oversiktsskjema i form av en nettside. Rangeres i forhold 

til en trussel vurdering. Arbeidet skal starte nå i mars. Gruppen bør se på prosjektmandatet.   

Faggruppen mener at skjemat som det ser ut i dag er passe stort.  

Faggruppen ber Bjørn vurdere mulige måter å rapportere arbeidet.  

7.  Rollefordeling  

Faggruppeleder innledet med å belyse VKMs uavhengighets, også med tanke på VKMs nye 

og utvidete rolle med oppdrag fra Miljødirektoratet. I høst ble vitenskap og forskningens 

uavhengige rolle gjenstand for en relativt intens samfunnsdebatt i forbindelse med saker 

innenfor fiskeri og havbruk. Det ble stilt spørsmål ved Havforskningsinstituttets uavhengighet 

og sentrale politikere var høyt på banen i debatten. Dette er et eksempel som viser hvor 

viktig det er for et moderne samfunn å ha institusjoner som kan sikre samfunnets 

beslutningstakere uavhengige vitenskapelige råd. Derfor er det viktig for oss VKM-

medlemmer å stå opp for forskningens uavhengighet. Mattilsynet må også være bevisst sin 

rolle når de bestiller ny kunnskapsstøtte og vitenskapelige råd. Kunnskapsstøtte- 

institusjonene er i økende grad satt under press og konkurranse. Enkeltforskere må ofte 

slåss for å sikre ressurser til sine fagfelt for å overleve. Det kan oppstå situasjoner der 

forskerrollen settes under press om lojalitet til arbeidsgiver og eget fagfelt, kontra å anbefale 

at et oppdrag anbefales bestilt via VKM.  

Bjørn Økland reflekterte over innspill fra forskningsinstituttene til MT og med tanke på arter 

som bør risikovurderes kan dette eventuelt innvirke på uavhengigheten. For å beholde 

uavhengigheten bør kanskje arter som blir bestilt til NIBIO gå en runde gjennom VKM til 

slutt.  

Faggruppeleder: Ressursene hos VKM var større tidligere og gav større muligheter til å 

bestille underlagsrapporter. Det er ønskelig at faggruppemedlemmene holder VKMs fane 

høyt. 
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8. Saker til hovedkomiteen.  

Eventuelt. Administrative utfordringer relatert til sak. 7 

9. Møter og annet av felles interesse.  

Bjørn skal på skogspanelmøte den 20 mars.  

Micael informerer om BTSF tilbud innenfor PRA plante helse, miljørisikovurderinger samt 

mikroorganismer.  

10. Nytt fra sekretariatet.  

Ny vitenskapskomite 2018 og ønske om innspill fra faggruppen vedr. kompetanse som 

ønskes in / kompetanse som savnes? 

11. Eventuelt 

Ingen saker 

12. Ny møtedato 

15 mai. Innkallelse sendes ut direkte etter dette møtet. 
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