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Referat 
For møte i faggruppen for plantevernmidler 

Dato: 24.11.2020, kl. 10.00 
Sted: Teams 
Møteleder: Asbjørn Magne Nilsen 

Deltakere  

Fra faggruppen for plantevernmidler: Asbjørn Magne Nilsen (leder), Anders Ruus, Dagrun 
Engeset, Hubert Dirven, Ole Martin Eklo, Tor Fredrik Holth, og Jan Ludvig Lyche  

Fra VKMs sekretariat: Nana Yaa Boahene (referent) 

Fra Mattilsynet: Mari Haugene  

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. Saker fra møte i hovedkomiteen 

Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet gen-
redigering-oppdraget og kunnskapsbehovsrapporten.  

4. Overflatevannscenarier for plantevernmidler 

Eklo presenterte de overordnede tilbakemeldingene fra fagfellene for arbeidet, nemlig 
Paulien Adriaanse – Wageningen University and Research (WUR), og Marianne Stenrød – 

https://folkehelse.sharepoint.com/:p:/r/sites/vkm_Scenarierforplantevernmidlerioverflatevann/Delte%20dokumenter/Publikasjon/Tilbakemelding%20fagfeller/Establishing%20the%20representativeness%20of%20available%20surface%20water%20scenarios_referee%20comments.pptx?d=wc99581748cde4b89b13a86e03fde4a4c&csf=1&web=1&e=iBOQMj
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Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO). Deretter ble det diskusjon i plenum. Detaljerte 
kommentarer finnes her. 

Vedtak: Prosjektgruppen har bedt om 6 måneder-forlengelse for å kunne redigere 
vurderingen og få til en tilstrekkelig kvalitet på den. Mattilsynet er enig i dette, og de venter 
på svar på forespørselen fra LMD.  

5. Status – Revurdering av MRL’er for Isopyrazam 

Boahene viste til saksgangen, etterfulgt av diskusjon i plenum om hvordan det var å ha 
denne rollen og veien videre. Dokumentene som ble levert til EFSA finnes her.  

Vedtak: Faggruppen konkluderte at det er hensiktsmessig med videre diskusjon internt i 
sekretariatet hvordan VKM skal forholde seg til denne typen oppdrag. 

6. Møter og konferanser av interesse 

Boahene informerte kort om den digitale konferansen FIT4FOOD2030 og webinar om «Pest 
surveys following an outbreak: delimiting and buffer zone surveys» 1. desember i regi av 
EFSAs Plant Health 2020 program. 

7. Saker til hovedkomiteen 

Ingen saker 

8. Eventuelt 

Ingen saker 

9. Nye møtedatoer 

Neste møtedato i faggruppen vil bli kommunisert via Doodle. 

https://folkehelse.sharepoint.com/sites/vkm_Scenarierforplantevernmidlerioverflatevann/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=49ffc696%2D4bf9%2D425c%2D85d5%2D8d83b0e1d747&id=%2Fsites%2Fvkm%5FScenarierforplantevernmidlerioverflatevann%2FDelte%20dokumenter%2FPublikasjon%2FTilbakemelding%20fagfeller
https://folkehelse.sharepoint.com/:b:/r/sites/vkm_RevurderingavMRLforisopyrazam/Delte%20dokumenter/Flowchart_Article_12_new_procedure.pdf?csf=1&web=1&e=OkTfhX
https://folkehelse.sharepoint.com/sites/vkm_RevurderingavMRLforisopyrazam/Delte%20dokumenter/Forms/AllItems.aspx?viewid=ae37d838%2Dfcea%2D4fe3%2Dbd5d%2Db9e257544754&id=%2Fsites%2Fvkm%5FRevurderingavMRLforisopyrazam%2FDelte%20dokumenter%2FPublikasjon
https://zoom.us/meeting/register/tJEqd-6rqD0sGNX-ipDfKk43qhwdVtfHX8pr/success?user_id=dB1_iZpTSI2FkA7yApCPag&timezone_id=Europe%2FBrussels
https://www.youtube.com/watch?v=2SGXLxC-7Yc
https://www.efsa.europa.eu/en/international-year-plant-health
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