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REVIDERT BESTILLING AV RISIKOVURDERING FOR 
PHASMARHABDITIS CALIFORNICA STRAIN P19D OG MORAXELLA 
OSLOENSIS BRUKT SOM PLANTEVERNMIDDEL 
 
Vi viser til bestilling av risikovurdering av organismen Phasmarhabditis californica strain P19D 
(23.11.2020). VKM har i ettertid gjort oss oppmerksomme på at den norske og engelske versjonen 
av bestillingsbrevet ikke sammenfaller helt, samt at P. phasmarhabditis er vektor for bakterien 
Moraxella osloensis og at det er bakterien som er den virksomme organismen i det omsøkte 
preparatet Nemaslug 2.0. 
 
Mattilsynet bestiller herved en vurdering organismene Phasmarhabditis californica (strain P19D) og 
Moraxella osloensis. Bestillingen erstatter bestillingen av 23.11.2020. 
 
I forbindelse med Mattilsynets vurdering av søknaden om bruk av Nemaslug 2.0 i Norge, ønskes det 
følgende vurdering av organismene Phasmarhabditis californica (strain P19D) og Moraxella 
osloensis: 
 

 Utbredelse, spesielt om organismene finnes naturlig i Norge. 
 Organismenes potensial for etablering og spredning under norske forhold, spesifisert for bruk 

i veksthus og på friland. 
 Dersom VKMs vurdering konkluderer med at organismenes potensial for spredning og 

etablering under norske forhold er usikkert, ber vi om en vurdering av organismenes potensial 
for negative effekter på det biologiske mangfold. 

 En vurdering av preparatets og organismenes risiko for brukerens helse. 
 Eventuelle uklarheter vedrørende taksonomien som vanskeliggjør en risikovurdering. 

 
For bakterien Moraxella osloensis ønskes det i tillegg en vurdering av om organismen kan ha 
andre vektorer enn Phasmarhabditis californica, og da eventuelt om noen av vektorene har en 
naturlig utbredelse i Norge. 
 
Vedlagt oversendes Mattilsynets reviderte sammendragsnotat for Phasmarhabditis californica og 
Moraxella osloensis.  
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Kopi til (kun brev): Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon fremmedstoffer og EØS v/Hege Ørbeck 
Sørheim 
 
Vedlegg: 
Revidert notat- VKM 
 
Vedlegg som ble sendt sammen med bestillingen av 23.11.2020:  
Følgebrev fra søker 
Søknadsskjema 
Skjema IBCA 
Søkers forslag til norsk etikett  
Konfidensiell – non- target organisms 
Konfidensiell – soil persistence trial 
Notat MT Phasmarhabditis californica 
 
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon. 
 
 
 
 
 


