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Referat 
For møte i faggruppen for plantevernmidler 

Dato: 20.09.2022, kl. 09.00 - 15.00 
Sted: Holmen Fjordhotell / Teams 
Møteleder: Marianne Stenrød 

Deltakere  

Fra faggruppen for plantevernmidler: Marianne Stenrød (leder), Tim Hofer, Tor Fredrik Holth, Elise 
Rundén Pran, Mette Helen Bjørge Müller, Christian Vogelsang og Trond Rafoss (Teams) 

Fra VKMs sekretariat: Nana Yaa Boahene (referent), Inger Therese Laugsand Lillegaard (sak 4), 
Barbara Alexandra Bukhvalova (sak 4) og Hilde Mellegård (sak 5/6) 

Fra Mattilsynet: Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås  

Fravær: Esther Bloem og Adam Paruch 

1. Velkommen 

Prosjektleder Nana Yaa Boahene ønsket velkommen til møtet.  

2. Hele faggruppen presenterer seg. Litt om bakgrunn og hva 
man har gjort/gjør i dag. Hvorfor VKM? 

Alle presenterte seg og fortalte om bakgrunn og hvorfor VKM.  

3. Informasjon om godkjenning av møte-innkallelse og 
dagsorden. Fravær, habilitet og godtgjøring 

På spørsmål fra prosjektleder erklærte ingen av medlemmene seg inhabile i sakene som 
skulle behandles på møtet. Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad. 
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4. Humane eksponeringsberegninger – gleder og utfordringer  

Lillegaard presenterte kostholdsdata fra den norske befolkningen og 
eksponeringsberegninger i VKMs risikovurderinger når det gjelder plantevernmidler. 
Presentasjonen finnes i en fellespresentasjon her. Lillegaard og Bukhvalova vil støtte 
faggruppen med eksponeringsberegninger når det trengs. 

5. Bestilling og oppdrag fra A til Å med eksempel på 
gjennomførte risikovurderinger 

Boahene orienterte om arbeidsprosessen i VKM fra begynnelsen til slutt etterfulgt av 
erfaringer fra gjennomførte risikovurderinger. Presentasjonen finnes i en fellespresentasjon 
her. 

6. Nytt fra Mattilsynet 

Mattilsynet orienterte om EU arbeid, hvordan de har brukt resultater fra VKMs vurdering om 
kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i OK rapporten og mulige MRL oppdrag. 
Presentasjonen finnes i en fellespresentasjon her. 

7. Forslag til selvinitiering 

Stenrød informerte om metodedokumentet. Deretter ble det en kort gjennomgang av 
dokumentet og diskusjon i plenum. 

Vedtak: Faggruppen skal starte arbeid med oppdatering av metodedokumentet. Alle 
medlemmene bør lese gjennom dokumentet. Faggruppeleder og prosjektleder skal skrive 
utkast til mandat. Utkastet sendes til faggruppen for innspill før det blir sendt til 
ledergruppen i VKM for godkjenning. 

8. Møter o.a. av felles interesse  

Prosjektleder informerte om kommende BTSF kurs om bruk av mikroorganismer som 
plantevernmidler som går i regi av EU-kommisjonen. Kurset går av stabelen i Valencia, 
Spania 22. – 25. november 2022. Faggruppen fikk e-post om dette tidligere. Påmeldingsfrist 
for neste kurs som går av stabelen i Sofia, Bulgaria 7. -10. februar 2023 er satt til midten av 
november.  

https://folkehelse.sharepoint.com/:p:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/M%C3%B8ter/20220920_Felles%20Presentasjon%20FG_plantavernmidler.pptx?d=w3f1843f0b688499cb54075511cf1d699&csf=1&web=1&e=U6GwgQ
https://folkehelse.sharepoint.com/:p:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/M%C3%B8ter/20220920_Felles%20Presentasjon%20FG_plantavernmidler.pptx?d=w3f1843f0b688499cb54075511cf1d699&csf=1&web=1&e=U6GwgQ
https://folkehelse.sharepoint.com/:p:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/M%C3%B8ter/20220920_Felles%20Presentasjon%20FG_plantavernmidler.pptx?d=w3f1843f0b688499cb54075511cf1d699&csf=1&web=1&e=U6GwgQ
https://folkehelse.sharepoint.com/:w:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/General/Fra%20F-omr%C3%A5det/Metodedokument%20FG2/Plantevernmidler/Metodedok_oppdatering%20juli%202012.dot?d=w33948113e52a4f4ab61e4637bcfb7ca3&csf=1&web=1&e=6RzoAq
https://folkehelse.sharepoint.com/:w:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/General/Fra%20F-omr%C3%A5det/Metodedokument%20FG2/Plantevernmidler/Metodedok_oppdatering%20juli%202012.dot?d=w33948113e52a4f4ab61e4637bcfb7ca3&csf=1&web=1&e=6RzoAq
https://folkehelse.sharepoint.com/:w:/r/sites/vkm_faggruppenforplantevernmidler/Shared%20Documents/General/Fra%20F-omr%C3%A5det/Metodedokument%20FG2/Plantevernmidler/Metodedok_oppdatering%20juli%202012.dot?d=w33948113e52a4f4ab61e4637bcfb7ca3&csf=1&web=1&e=6RzoAq
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9. Eventuelt 

Tim Hofer har takket ja til rollen som nestleder for faggruppen. 

10. Nye møtedatoer 

Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle. 

11. Fotografering 
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