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Protokoll 

 

Fra møte i faggruppen for plantehelse 

Dato: 27.11.2017, kl. 10.00-15.00 

Sted: VKMs lokaler, Myrens verksted, Sandakervein 24C  

Møteleder: Trond Rafoss 

Deltakere 

Fra Faggruppe 9:  

Trond Rafoss, Åshild Ergon, Guro Brodal, Halvor Solheim 

Forfall: Anne-Marte Tronsmo, Christer Magnusson, Arild Sletten, Leif Sundheim (tilgengelig 

via telefon hvis ønskelig) 

Fra sekretariatet til VKM:  

Micael Wendell, Daniel Flø 

 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder ønsket velkommen til det tredje 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.  
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3. Saker fra møte i Hovedkomiteen 

Trond Rafoss fortalte om de nye reglene for forfatterskap som HK vedtatt siden sist. 

Reglerne fo forfatterskap tilgjengelige på VKMs intranett. 

VKM har også fått nytt navn i og med at miljø oppdragene nå er på fast basis. Navnet er nå 

Vitenskapskomitéen for mat og miljø   

I tillegg informerte Trond om selvinitieringen kring GMO og rester av plantevernmidler. 

4. Status Dendrolimus 

Prosjektgruppen ved Daniel Flø, som fra september er VKM ansatt, orienterte om status og 

framdrift. Faglig leder for prosjektet, Bjørn Økland, uttrykte at at det muligens ikke var 

tilstrekkelig med tid for å kunne gjennomføre en vurdering med godkjenningsrune på nyttår. 

Konkrete forslag på endringer ble presentert og gjennomgått. I følge tidsplanen skal 

rapporten sendes til faggruppen for godkjenning uken før jul.  

Vedtak: Prosjektgruppen ble bedt om å vurdere ny publiseringsfrist hvis vurderingen ikke 

nærmer seg ferdigstillelse i løpet av neste to ukene.  

5. Status Mottaksvirksomheter.  

Leif Sundheim (fagligleder for prosjektet), Arild Sletten og Christer Magnusson orienterte 

faggruppen om framdrift og status i prosjektet. Prosjektet startet opp straks før 

sommerferien og har til nå hatt fire prosjektmøter samt gjort to bedriftsbesøk (Hvebergmoen 

potetpakkeri og Larvik Løk). Rapportene finnes tilgjengelige på VKMs intranett. Rapportens 

har begynt å ta form og forslag til oppsett og endringer ble diskutert. Rapporten skal 

publiseres den 31.05.2018. 

6.  Status Erin.  

Bjørn Økland redegjorde for arbeidet med ERIN. Prosjektet har tatt lengere tid enn forventet 

og Micael Wendell (VKM) har blitt bedt at skrive sammen en rapport. Rapporten er ennå ikke 

skrevet men det foreligger et utkast på disposisjon. Micael ber faggruppen vurdere utsetting 

av frist, siden dette er et selvinitiert prosjekt.  

Vedtak: Faggruppen besluttet å utsette avsluttingen av prosjektet.  

https://vkmintra.sharepoint.com/Delte%20dokumenter/VKMs%20forfatterskapskriterier.pdf
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7. Ny vitenskapskomite 2018  

VKM minner om at det skal på plass en ny vitenskapskomité for perioden 2018 - 2022. 

Medlemmene oppfordres til å søke selv, men også aktivt rekruttere nye medlemmer og holde 

foredrag.   

8. Kunnskapsbehovrapport for 2018  

I tråd med strategiplanen for 2015-2018 utarbeider VKM annet hvert år en rapport med 

oversikt over kunnskapsbehov som avdekkes gjennom VKM sitt arbeid. 

For at prosjektgruppen skal kunne utarbeide et utkast som skal presenteres til 

hovedkomiteen ber vi dere om innspill til rapporten innen 31. januar 2018.   

Vedtak: Faggruppen viste til tidligere innsendt "kunnskapsmangel" med tillegg av data gaps 

som nye rapporter avdekket. Micael bes ta dette videre til prosjektgruppen for 

kunnskapsbehov 2018.  

9. Saker til hovedkomitéen  

Ingen saker. 

10. Møter o.a. av felles interesse 

Trond Rafoss informerte om VKM og EFSA symposiet i Oslo den 26-27 oktober. Symposiet så 

på hvordan kan vi utvikle spesifikke beskyttelsesmål til bruk i miljørisikovurderinger. Dialog, 

samarbeid og EFSAs nye retningslinjer for beskyttelsesmål er i sentrum på symposiet. 

Retningslinjene er basert på verdien av økosystemtjenester, og skal kunne benyttes til å 

sette praktiske mål for å beskytte miljøet uavhengig av om det er en GMO, en fremmed 

organisme eller et plantevernmiddel som skal vurderes. 

Micael Wendell (VKM) orienterte fra første møtet i et nystartet nettverk innenfor 

risikovurdering knyttet til plantehelse i Skandinavia. EVIRA (Finland), SLU (Sverige) og VKM 

var representert på dette første møte. Andre nordiske land vil bli invitert til neste møte. 

Hensikten med nettverket er å utveksle informasjon om kommende og pågående aktiviteter 

samt se på muligheten for felles vurderinger i fremtiden.  
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11. Nytt fra Sekretariatet  

Gisle Solstad fortalte om prosjektet «Intern organisering» og minnet om muligheten for å 

søke om økonomisk støtte til kunnskapsoppdatering av faggruppemedlemmene.   

12. Eventuelt 

Ingen saker 

13. Ny møtedatoer for våren 

Vedtak: det blei besluttet møtedatoer for våren 2018. Den 7. mars 2018 samt den 7. mai 

2018. Hvis Dendrolimus-rapporten krever et eget møte må det første møtet fremskyndes 

eller utsettes noe.   

 

 

 

 

https://vkmintra.sharepoint.com/:p:/r/Faggruppenforplantehelse/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=%7B473FC5C2-56D5-4C1D-AD74-9DD9DA0A04E9%7D&file=Nytt%20fra%20sekretariatet.pptx&action=default
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