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Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler
(Faggruppe 2) i VKM
11. mai 2010 kl. 09.00-15.00

Deltakere:
Fra Faggruppe 2
Line Emilie Sverdrup (leder og møteleder), Christine Bjørge, Ole Martin Eklo, Marit Låg,
Merete Grung, Erik Ropstad, Torsten Källqvist, Edgar Rivedal, Steinar Øvrebø
Forfall:
Ingeborg Klingen
Fra Mattilsynet
Erlend Spikkerud, Anne Mehl
Fra sekretariatet til VKM:
Edel Holene, Anne Finstad (Ref.)
1.
Velkommen, presentasjon av medlemmene, fravær, habilitet og godtgjøring
Kort presentasjon av alle medlemmene siden det var det første møtet i den nye komiteen for
2010-2013. Ingen erklærte seg inhabile til de saker som skulle opp på dagens møte.
Medlemmene ble bedt om å fylle ut tilsendt habilitetsskjema. Disse vil bli lagt ut på VKMs
hjemmeside.
2.
Presentasjon – generell informasjon til medlemmene
Anne Finstad holdt en kort presentasjon vedrørende VKMs oppgaver, rolle og mål i tillegg til
å si noe generelt om risikoanalyse og VKMs arbeid nasjonalt og internasjonalt.
3.
Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden – gjennomgang av protokoll
Dagsorden for møtet ble godkjent. Anne Finstad refererte kort fra protokollen fra forrige
møtet i faggruppen i tillegg til at Mattilsynet orienterte om status på de sakene som var oppe
på forrige møte.
4.
Saker fra møtet i Hovedkomiteen
Anne Finstad orienterte kort om møtet i Hovedkomiteen 10.mars. Blant annet ble det orientert
om utkast til bestilling fra mattilsynet vedrørende risikovurdering av mykotoksiner i korn. Det
er mulig at faggruppen for plantevernmidler kan bli involvert noe i dette arbeidet.
5.

Administrativ informasjon – CV & habilitetserklæringer
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Sekretariatet vil lage et forslag til CV etter en bestemt mal basert på innsendt CV for hvert
medlem av VKM. Dette forslaget vil bli sendt til de respektive medlemmene for
kvalitetssikring før det vil bli publisert på VKMs nettsider. Medlemmenes
habilitetserklæringer vil også bli lagt ut på VKMs nettsider. Dette er nytt fra og med denne
perioden.
6.

Saker som skal behandles på møtet

- Helse og risikovurdering av plantevernmidlet Coragen
Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en
risikovurdering av plantevernmidlet Coragen 20 SC med hensyn til virksomt stoff og preparat.
Coragen 20 SC er et nytt plantevernmiddel i Norge som søkes godkjent til bruk på epletrær.
Virksomt stoff er klorantraniliprol.
Utkast til risikovurderingen har vært oppe på arbeidsmøter i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 11.mai 2010.
Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene og vurderingen ble
ferdigbehandlet på møtet. Risikovurderingen vil bli sendt til gjennomlesning av
faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet.
- Helserisikovurdering av plantevernmidlet Simplex
Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en
helserisikovurdering av plantevernmidlet Simplex med hensyn til virksomt stoff og preparat.
Simplex er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden og fluroksypyr som virksomme stoffer.
Aminopyralid er nytt i Norge, mens fluroksypyr finnes i allerede godkjente preparater.
Preparatet er nå søkt godkjent i gras til fôr (ikke frø-produksjon) og varig eng og beite uten
kløver, samt gjenlegg uten kløver og uten dekkvekst.
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 Axial 50 EC
Mattilsynet har bedt Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) om å gjøre en
miljørisikovurdering av plantevernmidlet Axial med hensyn til virksomt stoff og preparat.
Axial 50 EC er et nytt ugrasmiddel med pinoksaden som virksomt stoff. Det er nå søkt
godkjent i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete.
Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene. Uttalelser vil bli sendt
til gjennomlesning av faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet.
7.

Metodedokumentet
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Faggruppens medlemmer har utarbeidet et metodedokument på økotoksikologi. Dokumentet
viser både prinsippene for og detaljene i den metoden faggruppen benytter som grunnlag for
risikovurdering av plantevernmidler. Dette dokumentet ansees nå som endelig.
Arbeidet med et tilsvarende dokument på humantoksikologi har ikke kommet tilstrekkelig i
gang da koordinator i sekretariatet ikke har hatt tid å avsette til dette arbeidet. Det er ønskelig
at det i første omgang lages en disposisjon til et slikt dokument med lenke til relevante
dokumenter/retningslinjer i tillegg til noe innledende tekst. Koordinator skal se hva hun
rekker før sommeren.
Vedtak: koordinator i sekretariatet skal prøve å avsette tid før sommeren til å starte arbeidet
med en metodedokument på humantoksikologi.
8.
Orientering fra møter som faggruppens medlemmer har deltatt på for VKM
Tre av faggruppens medlemmer planlegger å delta på Workshop FOCUS surface water som
skal avholdes 18. og 19.mai i Stockholm.
9.
Årsplan
Faggruppen ønsker å revidere sin årsplan for 2010. Blant annet ser de at punktet vedrørende å
fremme et forslag til Hovedkomiteen vedr. helhetsvurdering av bruk av plantevernmidler i
Norge ikke er aktuelt i 2010. Dette strykes derfor fra faggruppens årsplan.
10.
Nytt fra sekretariatet
Anne Finstad orienterte kort opp oppnevningen av ny komité for perioden 2010-2013 i tillegg
til å orientere og oppfordre medlemmene å delta på VKMs oppstartsseminar 3.juni.
11.
Eventuelt og Nye møtedatoer
Humantoks. arbeidsmøte: 26.oktober
Økotoks.arbeidsmøte: 28.oktober
Faggruppemøte 25.november
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