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Protokoll 

Fra møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 15.05.2017, 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, 

Bjørn Økland, Arild Sletten, Halvor Solheim, Guro Brodal 

Forfall:  

Fra Mattilsynet, Seksjon planter: 

Helén Ihlebekk Hauger, Line Bjørke 

Fra sekretariatet til VKM:  

Micael Wendell  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder ønsket velkommen til andre 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: 

Haste bestilling for Tuta absoluta settes in som egen sak (ny sak 4). Grunnet dette går sak 4 

(Norge som følge av forestående endringer i EUs plantehelseregelverk?) og sak 5 (våre 

viktigste handelspartneres regelverk) ut fra agendaen.  
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3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Trond Rafoss fortalte om vurderingen av radioaktivitet i mat.   

4. Ny sak haste sak Tuta absoluta 

Det har kommet in en hastesak til VKM vedrørende utbrudd av Søramerikansk Tomatmøll.  

Tuta absoluta ble i april påvist for første gang i Norge, i et tomatgartneri på Jæren. De tre 

andre tomatgartneriene like i nærheten har også fått påvist smitte. Mattilsynet anser 

foreløpig Tuta absoluta som en potensiell karanteneskadegjører for Norge og har foreløpig 

pålagt gartneriene tiltak for å hindre/redusere smittespredning, men ikke full sanering.  

NIBIO v/Nina Svae Johansen har tidligere gitt to uttalelser relatert til funnet i Norge. 

Mattilsynet er i gang med å gjennomføre en kost-nytteanalyse for å avgjøre om det er 

samfunnsøkonomisk lønnsomt å sette i verk offentlige utryddingstiltak mot det pågående 

utbruddet av Søramerikansk tomatmøll, Tuta absoluta, på Jæren.  Mattilsynet ønsker en 

inngående gjennomgang og et bestillings-brev kommer innom et par dager.  

Mattilsynet ønsker rapporten innen Juni 2017.  

Bjørn melder fra fall i prosjektgruppen grunnet tidsfrist.  

Leif Sundheim blir satt som faglig leder og Trond Rafoss som prosjektmedlem. Leif gis i 

oppdrag at i samarbeid med Micael Wendell (VKM) sette sammen en prosjektgruppe forTuta 

absoluta.  

Innspill på navn fra faggruppen til prosjektgruppen er: Nina Svae Johansen (NIBIO), Joop 

van Lenteren. Alan McLeod. Noen skandinaviske eksperter? Nina Trandem. Arild Andersen. 

5. Orientering ERIN.  

Prosjektgruppen har nå tatt fram et oversiktsskjema i form av en nettside. Der de ulike 

organismene rangeres i forhold til en trussel. 

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

Faggruppen ber igjen Bjørn vurdere mulige måter å rapportere arbeidet.  
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6.  Mottaksvirksomheter  

Guro Brodal gir endelig beskjed at hun ikke har anledning til å delta i prosjektgruppen. 

Prosjektgruppen blir: Leif Sundheim (faglig leder), Arild Sletten, Christer Magnusson, Micael 

Wendell (Prosjektleder VKM)  

Prosjektet forventes startes opp så fort arbeidet med Tuta absoluta er avklart.  

7. Andre bestillinger Dendrolimus spp.  

Line Bjørke og Helén Ihlebekk Hauger fra Mattilsynet informerte. Endelig bestilling 

forhåpentlig innen sommer ferien.  

Bjørn informerte at han ikke har anledning å stå som faglig leder for prosjektet grunnet fullt 

skjema for høsten. Bjørn melder at han kan lese igjennom vurderingen, for kvalitets sikring 

ved behov hvis ønskelig.  

Forslag på gruppesammensetning: Trond Rafoss (faglig leder), Leif Sundheim, Micael 

Wendell (prosjektleder, VKM). + noen eksterne. 

Daniel Flø (NIBIO) er timeansatt på NIBIO og kan eventuelt brukes. Daniel har erfarenhet 

med risikovurderings arbeid sammen med VKM og har riktig kompetanse for dette oppdrag.  

Faggruppen mente også at Christer Björkman (SLU) og Niklas Björklund (SLU) også har 

kompetansen som ønskes.  

Prosjektet startes opp direkte etter sommeren.  

8. Saker til hovedkomiteen  

Ingen saker 

9. Møter o.a. av felles interesse  

Trond Rafoss orienterte fra møte mellom VKM (Trond og Micael) og MT den 26/4-2017. 
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10. Eventuelt 

Leif informerte om arbeidet med «Biostimulanter». Vurderingen skal sendes til faggruppen 

for høring innen utløpet av mai.  

11. Ny møtedato 

Doodle poll sendes ut under høsten for endelig avgjørelse. 
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