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Referat 
For møte i faggruppen for plantevernmidler 

Dato: 07.04.2022, kl. 14.00 – 16.00 
Sted: Teams 
Møteleder: Asbjørn Magne Nilsen 

Deltakere  

Fra faggruppen for plantevernmidler: Asbjørn Magne Nilsen (leder), Ole Martin Eklo, Jan Ludvig Lyche, 
og Anders Ruus 

Fra VKMs sekretariat: Nana Yaa Boahene (referent) 

Fra Mattilsynet: Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås (sak 3) 

Fravær: Hubert Dirven, Dagrun Engeset and Tor Fredrik Holth  

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Faggruppeleder Asbjørn Magne Nilsen ønsket velkommen til møtet. På spørsmål fra 
faggruppeleder erklærte ingen av medlemmene seg inhabile i sakene som skulle behandles 
på møtet. 

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden 

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad. 

3. Oppdrag om å vurdere kombinasjonseffekter av 
plantevernmiddelrester  

VKM mottok et oppdrag på risikovurdering av kombinasjonseffekter av flere 
plantevernmiddelrester påvist i samme prøve der alle funn er under grenseverdi (MRL) for 
totalt 8 analysesvar. De oppsummerte resultatene fra vurderingen som skal brukes i 
Mattilsynets årsrapport for plantevernmiddelrester i næringsmidler 2021, og i tillegg ønsker 
Mattilsynet å kunne bruke vurderingen ved eventuelle henvendelser fra media eller forbruker 
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knyttet til prøver med mange funn i samme prøve. Nilsen viste til bestillingsutkastet fra 
Mattilsynet, etterfulgt av diskusjon i plenum.  

Vedtak: VKM sender forslag til endring i ToR1 til Mattilsynet. Prosjektgruppen er bestående 
av Jan Ludvig Lyche (faglig leder), Ole Martin Eklo og Tor Fredrik Holth. Den endelige 
vurderingen godkjennes av faggruppen for plantevernmidler. 

4. Saker fra møte i hovedkomiteen 

Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet om 
oppdraget på nytte- og risikovurdering av fisk i norsk kosthold og innspill på 
Forskningsrådets porteføljeplan for «Landbasert mat, miljø og bioressurser». 

5. Nytt fra sekretariatet 

Boahene informerte om at departementshold ønsket at faggruppen for plantevernmidler skal 
bestå, dermed blir den videreført i den nye komitéen, 2022 – 2026. 

6. Møter og konferanser av interesse 

Boahene informerte kort om den hybride konferansen i regi av EFSA - ONE Conference 2022 
21-24. juni 2022. Påmeldingsfristen er 29. april 2022. 

7. Eventuelt 

Ingen saker. 

8. Nye møtedatoer 

Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle. 

https://www.efsa.europa.eu/en/events/one-conference-2022
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