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Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler  
(Faggruppe 2) i VKM  

26.november kl. 11.30-16.30 
 
 
Deltakere: 
Fra Faggruppe 2  
Line Emilie Sverdrup (leder og møteleder), Christine Bjørge, Ingeborg Klingen, Torsten Källqvist, 
Edgar Rivedal, Erik Ropstad, Janneche Utne Skåre, Steinar Øvrebø 
 
Forfall:  
Ole Martin Eklo 
 
Fra Mattilsynet  
Erlend Spikkerud, Abdelkarim Abdellaue 
 
Fra sekretariatet til VKM:  
Anne Finstad (Ref.)  
 
1. Konstituering av møtet - godkjennelse av møteinnkalling og dagsorden 
Faggruppeleder Line Sverdrup åpnet møtet. Ingen erklærte seg inhabile til de saker som skulle opp på 
dagens møte. Dagsorden for møtet ble godkjent.  
 
2. Orientering fra sekretariatet 
 

- orientering fra ny kommunikasjonsrådgiver 

VKMs sekretariat har fått ny kommunikasjonsrådgiver. Hun skulle egentlig ha vært på møtet for å 
presentere seg og å si noe om VKMs kommunikasjonsstrategi som er på trappene, men meldte forfall 
pga reise. Anne Finstad orienterte i stedet om punkter fra kommunikasjonsstrategien som skulle 
presenteres for Hovedkomiteen 3.desember. Det har i lengre tid vært et uttrykt ønske fra 
Hovedkomiteen om at VKM må bli mer synlig. Hovedkomiteen har derfor bedt sekretariatet om å 
utarbeide et utkast til kommunikasjonsstrategi. På møtet i Hovedkomiteen 9. september, 2009 ble 
forslag til arbeidsprosess presentert.  
 
Medlemmene i VKM har også fått mulighet til å komme med innspill på hvilke utfordringer de ser 
VKM har på kommunikasjonssiden – hva VKM bør bli bedre på og hva ved VKMs 
kommunikasjonsarbeid de synes fungerer bra i dag. Samtidlig har de blitt spurt om hvordan ser VKMs 
drømmesituasjon ut når det gjelder kommunikasjon og hvordan skal VKM oppnå dette.  
 
Medlemmene i faggruppen diskuterte dette og noen av innspillene var blant annet at:  

- VKMs rolle bør synliggjøres bedre 
- Ønskelig at flere var klar over og visste hva VKM gjorde – at risikovurderinger blir gjort 

basert på eksisterende kunnskap og at det er Mattilsynet som fatter vedtakene. 
- Det ble uttrykt ønske om at man mer aktiv går ut og informerer importører, produsenter av 

plantevernmidlene om hva som ligger til grunn for de beslutninger som tas.  
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- Oppnevning av ny VKM komite 2010-2013 
Koordinator for faggruppen orienterte om at VKM nå skal oppnevnes for en ny periode (2010-2013). 
Søknadsfristen er 15.januar 2010. Interesserte søkere bes fylle ut søknadsskjema som finnes på VKMs 
nettsider. Fagkoordinator oppfordrer alle faggruppens medlemmer om å søke. 
 
- Orientering om arbeidet i sekretariatet og VKM generelt og Hovedkomiteen 
VKMs 5-årsjubileum 
Det ble kort orientert om markeringen av VKMs femårsjubileum 5.september. Ca. 100 deltagere var til 
stede på markeringen og tverrfaglighet, stor spennvidde og høyt faglig nivå var noen av 
karakteristikkene som ble brukt om VKMs arbeid. I anledning at VKM ble fem år ble det laget en 5-
årsrapport som er sendt til alle medlemmene og som også kan fås ved henvendelse til sekretariatet.  
  
Nye web-sider 
VKM har i forbindelse med 5-årsmarkeringen lansert nye websider. Det ble en kort gjennomgang av 
de nye sidene og hvordan disse er organisert. Sekretariatet vil anbefale faggruppemedlemmene å 
abonnere på nyhetstjenester fra nettsiden.  
 
Nye ansettelser i VKMs sekretariat 
Koordinator for Hovedkomiteen, Marie Louise Wiborg, gikk ut i fødselspermisjon 23.november. Anne 
Finstad trer inn i hennes stilling og er også stedfortreder for Kirstin Færden i hennes fravær. Anne 
Finstad vil fortsatt være koordinator for FG2. I tillegg er det ansatt ny kommunikasjonsrådgiver – 
Astrid Bjerkås som blant annet har erfaring som redaktør i veterinærtidsskriftet. Faggruppe 5 får ny 
koordinator fra januar 2010 og dette er Edel Holene som tidligere var medlem av faggruppe 2.   
 
Orientering fra Hovedkomiteens arbeid 
Hovedkomiteen skal ha møte 3.desember. Hovedkomiteen har blant annet jobbet med håndtering av 
dissenser. HK har understreket viktigheten av å ha et slikt dokument og hvor det har blitt påpekt hvor 
viktig det er at det vises til litteratur i begrunnelsen for en dissens. Man skal også presisere antall 
personer som er med i flertallallet i konklusjonen. Vedtaket foreligger på VKMs nettsider 
 
Saken ”Formidling av kunnskapshull” skal opp på HK-møtet 3.desember. I følge årsplanen for 2009 til 
både Hovedkomiteen og for sekretariatet skal VKM sørge for å formidle forskningsbehov og 
kunnskapsmangler avdekket i risikovurderinger til relevante parter. I tillegg skal sekretariatet 
utarbeide rutiner for behandling av kunnskapsmangler. For eksempel skal det diskuteres om HK for 
2010 skal be faggruppene om å være litt mer bevisst hvordan kunnskapsbehov omtales i 
risikovurderingene slik at de bli lettere å samle i en felles rapport. 
 
Mattilsynet har behov for en større risikovurdering av marine oljer til humant konsum. Marine oljer 
(fiskeolje, tran, krillolje, selolje) er den mest omsatte produktgruppen av kosttilskudd, og brukes også i 
økende grad som ingrediens i vanlige matvarer. Det er behov for kunnskap om hvilken risiko 
eventuelle nedbrytningsstoffer og oksidasjonsprodukter utgjør i fiskeoljer (del 1), hvilken risiko og 
nytte vi har av omega-3 fettsyrer i kosttilskudd og berikning (del 2) og hvordan dette samlet sett gir 
helsemessige fordeler og ulemper ved bruk.VKM har nedsatt arbeidsgrupper som skal arbeide med 
vurderingene og utkast skal legges frem på møte i mars 2010.  
 
 
3. Saker som skal behandles på møtet 
 

- Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Steward Revus 30 WG – indoksakarb 

 
Steward 30 WG er et nytt skadedyrmiddel med indoksakarb som virksomt stoff. Det er nå søkt 
godkjent mot sommerfugllarver i kjernfrukt, enkelte grønnsaksvekster på friland og tomat i veksthus. 
Mattilsynet ønsker i de forbindelse en vurdering av skjebne i miljøet og miljørisiko med hensyn til 
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egenskapene til virksomt stoff og preparat. Helserisikovurdering av preparatet og virksomt stoff ble 
foretatt av faggruppe for plantevernmidler første halvår 2009.  
 
Utkast til risikovurderingen har vært oppe på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til 
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 26.november 2009.  
 
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 Axial 50 EC – pinoksaden 
Axial 50 EC er et nytt preparat med nytt virksomt stoff, pinoksaden. Preparatet søkes godkjent mot 
floghavre og raigras brukt som fangvekst i bygg, vår- og høsthvete, rug og rughvete. Mattilsynet har 
bedt VKM om å gjøre en vurdering av helserisiko ved bruk av plantevernmidlet Axial, med hensyn til 
egenskapene til virksomt stoff. Mattilsynet ønsker også en uttalelse om de iboende egenskapene til 
preparatet, samt uttalelse om effektene i forhold til begrensningene i modellberegningene. 
 
Utkast til risikovurderingen har vært oppe på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til 
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 26.november 2009. Utkastet ble gjennomgått og 
ferdigbehandlet på 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 nytt studium for mankozeb 
Det virksomme stoffet mankozeb finnes i en rekke preparater enten alene eller i blanding med andre 
virksomme stoffer. Disse soppmidlene er nå er til revurdering hos Mattilsynet. Det er innlevert til 
Mattilsynet et nytt forsøk med mankozeb for å undersøke stoffets effekter på utviklingen av 
nervesystemet. Med bakgrunn i resultatene fra dette forsøket bes faggruppen vurdere om det er 
grunnlag for å konkludere med at forsøket ikke endrer den tidligere vurdering av stoffet, verken med 
hensyn til klassifisering eller med hensyn til fastsettelse av grenseverdier. 
 
Utkast til uttalelse har vært oppe på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til 
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 26.november 2009. Utkastet ble gjennomgått og 
ferdigbehandlet på møtet.  
 

Vedtak: Endringer i utkastet ble vedtatt etter innspill fra medlemmene. Uttalelser vil bli sendt til 
gjennomlesning av faggruppemedlemmene før endelig oversendelse til Mattilsynet. 
 
 
4. Metodedokumentet 
Faggruppe 2 arbeider med å lage et metodedokument som beskriver hvilke metoder som ligger til 
grunn for de miljø – og helsevurderingene som gjøres av faggruppen. Det foreligger i dag et utkast og 
det er ønskelig fra faggruppen at dette dokumentet blir ferdig før reoppnevningen av ny komité 1.april. 
Siden Mattilsynet er de som kjenner best til hvilke guidelines og modeller som brukes innenfor de 
respektive områdene må dette dokumentet skrives i tett samarbeid med Mattilsynets ansatte.  
 
Vedtak: Mattilsynet i samarbeid med VKMs sekretariat arbeider videre med utkastet. Dokumentet må 
værte dynamisk slik at endringer kan gjøres underveis og det skal gjøres tilgjengelig for alle ved at det 
legges ut på VKMs nettsider når det endelige dokumentet foreligger. Det ble avtalt et eget møte 
2.februar for å diskutere metodedokumentet og der også et medlem av faggruppen skal holde et 
foredrag om effektstudier.  
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5. Årsplan 
I årsplanen for 2009 har hver enkelt faggruppe inkludert mange av de generelle strategiene i sine 
årsplaner, noe som gjør den samlende planen svært lang. Hovedkomiteen har derfor bestemt at 
Årsplanen for 2010 skal være mer spisset mot de spesifikke aktivitetene HK og faggruppene konkret 
har tenkt å jobbe med for 2010. Dette vil forhåpentligvis gjøre årsplanen enklere og bidra til mer 
spennende lesing. Dette dokumentet videreformidles til ny komité som et utgangspunkt for deres 
arbeid i 2010. 
 
Vedtak: Utkast til årsplan for faggruppe for plantevernmidler (FG2) ble utarbeidet på møtet.  
Koordinator sender årsplanen på elektronisk høring til faggruppemedlemmene før endelig versjon 
foreligger.  
 
 
6. Orientering fra møter som faggruppens medlemmer har deltatt på for VKM 
Det ble orientert om to møter som medlemmer av faggruppen har deltatt på i regi av VKM. Det ene 
møte var “Annual Biocontrol Industry Meeting” mens det andre motet var “Current Developments on 
Environmental Risk Assessment for Plant Protection Products in Europe”. Faggruppe medlemmene 
tok orienteringen til etterretning.  
 
7. Eventuelt 
Faggruppen ønsker å fremme et forslag å selvinitiere en helhetsvurdering av bruk av plantevernmidler 
i Norge til Hovedkomiteen. Faggruppen mener dette vil ha stor samfunnsnyttig verdi samt kreve stor 
grad av tverrfaglighet. Faggruppen ønsker å lage et forslag til mandat som kan legges frem for 
Hovedkomiteen.  
 
Faggruppen ønsket en redegjørelse for hvordan ”Handlingsplan for redusert risiko ved bruk av 
plantevernmidler (2010 – 2014)”, som ble vedtatt av Landbruks- og matdepartementet 18. september 
2009, er knyttet opp mot arbeidet til Mattilsynets og faggruppens arbeid på dette området.  
 
8.  Nye møtedatoer 
Arbeidsmøte humantoks: 27.april 
Arbeidsmøte økotoks: 29. april 
Faggruppemøte: 11.mai 
 


