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Referat 
For møte i faggruppen for plantevernmidler 

Dato: 15.12.2022, kl. 10.00 - 13.00 
Sted: Teams 
Møteleder: Marianne Stenrød 

Deltakere  

Fra faggruppen for plantevernmidler: Marianne Stenrød (leder, sak 1-5), Esther Bloem, Tim Hofer, Tor 
Fredrik Holth, Mette Helen Bjørge Müller, Elise Rundén Pran (sak 3-4), Trond Rafoss og Christian 
Vogelsang  

Fra VKMs sekretariat: Nana Yaa Boahene (referent), Gisle Solstad (sak 4), Christine Louise Parr (sak 
5) 

Fra Mattilsynet: Ingunn H. Gudmundsdottir Monsås  

Fravær: Adam Paruch 

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring 

Leder Marianne Stenrød ønsket velkommen til møtet. På spørsmål fra leder 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. Saker fra møte i hovedkomiteen 

Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet om 
oppdraget på miljøgifter i avløpsslam fra Mattilsynet som blir forankret i Faggruppen for fôr i 
VKM. Noen medlemmer i faggruppen for plantevernmidler kunne være aktuelle kandidater 
for prosjektet når det er godkjent for gjennomføring.  
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4. Informasjon fra administrasjon 

Gisle Solstad informerte om bakgrunnen for habilitetsvurderinger i VKMs arbeid, hvem har 
ansvaret for å vurdere habilitet og viste til hjelpemidler. Solstad informerte også om nye 
muligheter i EFSA når det gjelder Artikkel 36 nettverket. Her finner dere presentasjonen. 

5. Oppdatering av metodedokument for risikovurdering av 
plantevernmidler publisert i 2012  

Christine Louise Parr fortalte litt om hensikten med protokoll i VKMs prosjekter og hennes 
innspill til utkastet, etterfulgt av diskusjon i plenum. Prosjektleder, Nana Yaa Boahene 
informerte om videre arbeid i prosjektet. Boahene viste til tidslinje i Projectplace til slutt.  

Vedtak: Faggruppen ble enige om at protokoller er en viktig del av arbeidsprosessen og 
godtar innspillene. Alle medlemmene oppfordres til å bidra aktivt til skriving av protokoll - 
metodedokument og bli kjent med innholdet av dokumentet for å oppnå en smidig 
arbeidsprosess. Denne protokollen skal være klar nå i gjennomføringsfasen. Medlemmene 
har ansvar for å kvalitetssikre og overføre relevant informasjon fra det gamle dokumentet til 
det nye dokumentet innen temaene/endepunktene de har valgt. Dette arbeidet er det viktig 
å få gjort i løpet av januar. Prosjektgruppen skal begynne med å fylle inn i metodedokument 
med det som mangler når det gjelder datakrav og ny kunnskap i dagens regelverk. 
Inklusjons- og eksklusjonskriterier for litteratursøket for arbeidet skal være klar innen midten 
av februar. Prosjektet skal levere et godt utkast innen 30. juni 2023. Endelig dokument skal 
leveres innen 15. desember 2023. 

6. Nytt fra Mattilsynet  

Mattilsynet orienterte om pågående arbeid for å etablere gebyr for MRL søknader ift. 
plantevernmiddelrester og avklaring av VKM og Mattilsynets rolle ved vurdering av MRL 
søknader. 

7. Møter o.a. av felles interesse  

Christian Vogelsang fortalte om deltakelse i kurs på miljørisikovurdering i regi av Akademie 
Fresenius. Kursmaterialene ligger på SharePoint. Boahene informerte fra møte i EFSA «118th 
PPR plenary meeting» og om et kommende informasjonsmøte om Utvekslingsprogram EU-
FORA som finner sted online 20.12.2022. Her finner dere detaljert informasjon om 
utlysningen. 
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8. Eventuelt  

Ingen saker. 

9. Nye møtedatoer 

Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle. 

 


