10/202-2 utkast

Protokoll for faggruppemøte i Faggruppe 2, 25. november 2010
Møtetid: kl 0900-1500
Sted: Lovisenberg g. 8, VKMs lokaler, Hjørnevillaen, 2.etasje
Møteleder: Line Sverdrup

Deltakere:
Fra Faggruppe 2
Line Emilie Sverdrup (leder og møteleder), Christine Bjørge, Ole Martin Eklo, Merete Grung,
Ingeborg Klingen, Torsten Källqvist, Marit Låg, Edgar Rivedal, Steinar Øvrebø
Forfall:
Erik Ropstad
Fra Mattilsynet
Abdelkarim Abdellaue, Roger Holten, Siri Nesbakken, Marit Randall
Fra sekretariatet til VKM:
Edel Holene (Ref.)
1.

Velkommen, presentasjon av medlemmene, fravær, habilitet og godtgjøring

Kort presentasjon av de medlemmene av den nye komiteen for 2010-2013 som ikke hadde møttes
tidligere. Ingen erklærte seg inhabile til de saker som skulle opp på dagens møte.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden - gjennomgang av protokoller

- Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjenning.
- Protokoll fra møtet i faggruppen den 11. mai 2010: Ved gjennomgang av protokollen ble det under
punkt 6 påpekt at korrekt oversettelse av Faggruppen for plantevernmidler er ”Panel on plant
protection products” og ikke ”pesticides”. Under punkt 7 ble det påpekt at metodedokumentet for
økotoksikologisk vurdering, som faggruppen benytter som grunnlag for risikovurdering av
plantevernmidler, burde foreligge på engelsk. I tillegg bør det utarbeides en introduksjon av
dokumentet (kortversjon) på norsk. Ettersom faggruppens koordinator sluttet sommeren 2010, er ikke
arbeidet med metodedokumentet som grunnlag for humantoksikologisk risikovurdering påbegynt.
Under punkt 9 Årsplan, ble det kommentert at metodedokument for risikovurdering av
nytteorganismer som skulle blitt utarbeidet i hht. årsplanen 2010, av kapasitetsmessige årsaker ikke er
gjennomført.
- Stedfortreder for faggruppeleder orienterte kort fra møtet i Hovedkomiteen 30.september. Publisering
av metodedokumentene vil bl.a. være et ledd i åpenhet (”transparency”) om VKMs arbeid.
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3.

Saker som ble behandlet på møtet
Helse – miljørisikovurdering av plantevernmidler Envidor 240 SC 10/207

Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en risikovurdering av
plantevernmidlet Envidor 240 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat.
Envidor 240 SC med det virksomme stoffet spirodiklofen er nytt plantevernmiddel i Norge. Preparatet
er søkt godkjent mot insekt- og middangrep i frukt, bær og prydplanter på friland, i plasttunnel og i
veksthus.
Utkast til både helse- og miljørisikovurderinger er utarbeidet på arbeidsmøter i faggruppen og blitt
sendt ut til faggruppemedlemmene i forkant av dette møtet.
Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene. Risikovurderingen vil bli sendt
til gjennomlesning av faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet.

Vurdering av plantevernmidlet Frupica SC 10/208 og svulstdannelse
Frupica SC er et nytt soppmiddel med mepanipyrim som virksomt stoff. Preparatet er nå søkt godkjent
i jordbær. Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en vurdering av om funn av svulster i rotte og mus er
relevant for mennesker og en vurdering av risikoen for kreftutvikling i forhold til en antatt
terskelverdi.
Utkast til vurderingen er utarbeidet på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av dette møtet.
Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene. Risikovurderingen vil bli sendt
til gjennomlesning av faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet.

Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Simplex 10/206
Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en miljørisikovurdering
av plantevernmidlet Simplex med hensyn til virksomt stoff og preparat. Helseriskovurdering av
preparatet ble gjort av VKM i juni d.å. på oppdrag fra Mattilsynet.
Simplex er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden og fluroksypyr som virksomme stoffer. Pinoksaden er
nytt i Norge, mens fluroksypyr finnes i allerede godkjente preparater. Preparatet er nå søkt godkjent i
gras til fôr (ikke frø-produksjon) og i varig eng og beite uten kløver, samt gjenlegg uten kløver og uten
dekkvekst.
Utkast til miljørisikovurderingen er utarbeidet på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av dette møtet.
Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene. Risikovurderingen vil bli sendt
til gjennomlesning av faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet.

4.

Nytt fra sekretariatet

Det ble kort orienterte om status for VKM som egen etat.

5.

Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet. Nye møtedatoer bestemmes i januar 2011 i samarbeid med ny
koordinator for faggruppen.
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