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Protokoll fra møte i Faggruppen for plantevernmidler
(Faggruppe 2) i VKM
3. juni 2009 kl. 10.00-15.00

Deltakere:
Fra Faggruppe 2
Line Emilie Sverdrup (leder og møteleder), Christine Bjørge, Ingeborg Klingen, Torsten
Källqvist, Edgar Rivedal, Janneche Utne Skåre, Steinar Øvrebø
Forfall:
Ole Martin Eklo, Erik Ropstad
Fra Mattilsynet
Erlend Spikkerud, Marit Randall, Vibeke Lindberg og Tor Erik Jørgensen
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.
Mattilsynet ved Erlend Spikkerud orientert om ny EU forordning på plantevernmidler der
Norge i dag har unntak på dette området. Internt i Mattilsynet uttredes det for tiden en rapport
som skal se på konsekvenser for en eventuell norsk implementering av den ny forordningen.
Rapport skal sendes til DN. Faggruppen ønsket å se denne rapporten når den var ferdig. MT
skulle undersøke dette.
2.

Saker som skal behandles på møtet

- Risikovurdering av plantevernmidlet Revus 250 SC – mandipropamid
Revus 250 SC er et nytt soppmiddel med mandipropamid som virksomt stoff. Det er nå søkt
godkjent i potet, salat på friland og veksthustomat. Mattilsynet har i den forbindelse en bestilt
en vurdering av helserisiko for brukere av Revus 250 SC med hensyn til egenskapene til
virksomt stoff og preparat. Mattilsynet ønsker også en uttalelse om de iboende egenskapene
til preparatet, samt uttalelse om effektene i forhold til begrensningene i modellberegningene.
Det bes å se spesielt på stoffets absorpsjon i en kinetikkstudie og systemisk biotilgjengelighet
i forbindelse med dette. Det er også bestilt en miljørisiko med hensyn til egenskapene til
virksomt stoff og preparat.
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Utkast til risikovurderingen har vært oppe på arbeidsmøter i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 3.juni 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.

- Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Shirlan med det virksomme stoffet
fluazinam
Det er søkt fornyet godkjenning av Shirlan mot soppsykdommer i potet, kepaløk og sjalottløk.
Kepaløk og sjalottløk representerer en bruksutvidelse. Godkjenningsperioden utløp 30.6.2008
og preparatet er til revurdering hos Mattilsynet. Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en
vurdering av miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat.
Mattilsynet ønsker spesielt en vurdering av persistens for fluazinam og metabolitter under
norske forhold ved lave temperaturer i både jord og vann/sediment. Utkast til
risikovurderingen har vært oppe på arbeidsmøte i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 3.juni 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.
- Risikovurdering av glyfosat bruk som plantevernmiddel i genmodifisert mais og
sukkerbete
Preparater som inneholder det virksomme stoffet glyfosat brukes i dag som ugrasmiddel i en
lang rekke kulturer. I forbindelse med søknad om bruk av glyfosattolerant mais og sukkerbete,
ønsker Mattilsynet en vurdering av om bruk av glyfosat i disse kulturene medfører vesentlig
høyere risiko for helse og/eller miljø enn bruk i allerede godkjente bruksområder. Det er ikke
innlevert noen ny dokumentasjon for preparater eller virksomt stoff som endrer tidligere
vurderinger. Faggruppen har ikke gjort noen ny helse – og miljørisikovurdering av glyfosat og
baserer seg på den forrige vurderingen som ble gjort av Rådet av plantevernmidler i 2004.
Utkast til uttalelse har vært oppe på arbeidsmøter i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 3.juni 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.
-Helserisikovurdering av plantevernmidlet Steward 30 wg – indoksakarb
Steward 30 WG er et nytt skadedyrmiddel med indoksakarb som virksomt stoff. Det er nå
søkt godkjent mot sommerfugllarver i kjernefrukt, enkelte grønnsaksvekster på friland og i
veksthus samt i prydplanter i veksthus. Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en vurdering av
helserisiko for brukere av Steward 30 WG med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og
preparat. Mattilsynet ønsker også en uttalelse om de iboende egenskapene til preparatet, samt
uttalelse om effektene i forhold til begrensningene i modellberegningene. Det bes å se spesielt
på fastsettelse av ADI og ArfD, og klassifisering av stoffet for alvorlig helsefare ved lengre
tids påvirkning ved svelging.
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Utkast til uttalelse har vært oppe på arbeidsmøter i faggruppen og blitt sendt ut til
faggruppemedlemmene i forkant av møtet 3.juni 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.
- Risikovurdering av plantevernmidlet Boxer – prosulfokarb
Boxer er et nytt ugrasmiddel med prosulfokarb som virksomt stoff. Det er nå søkt godkjent i
høstkorn. Mattilsynet ønsker i denne forbindelse en vurdering av helserisiko for brukere av
Boxer med hensyn til egenskapene til virksomt stoff og preparat. Mattilsynet ønsker også en
uttalelse om de iboende egenskapene til preparatet, samt uttalelse om effektene i forhold til
begrensningene i modellberegningene og i forhold til eksponeringsforsøk med preparatet.
Mattilsynet ønsker også en vurdering av miljørisiko med hensyn til egenskapene til virksomt
stoff og preparat. Utkast til uttalelse har vært oppe på arbeidsmøter i faggruppen og blitt sendt
ut til faggruppemedlemmene i forkant av møtet 3.juni 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.

3.

Årsrapport og veien videre med metode-dokumentet

Faggruppe 2 har laget utkast til en årsrapport for 2009. Denne ble diskutert på møtet og
endelig vedtatt.
Faggruppe 2 arbeider med å lage et metode-dokument som kort 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 innen 2009.
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 som
sendes elektronisk til medlemmene av faggruppen senest 1.oktober 2009. 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.

4.
Miljømessig risikovurdering av makroorganismer
I 2007 utarbeidet et medlem av faggruppen et notat vedrørende behovet for
miljørisikovurderinger av makroorganismer og et forslag til metode for hvordan dette kan
gjøres for at risikovurdering av makroorganismer skal bli mer forutsigbar og helhetlig. Det er
nå ønskelig at dette notatet legges til grunn for at man får utarbeidet et metode dokument på
dette området.
Vedtak: Et medlem av faggruppen lager et utkast til metode-dokument på risikovurderinger
av makroorganismer.
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5.
Orientering fra sekretariatet
Det ble kort orientert om at VKM i år fyller 5 år og at det i den forbindelse vil bli arrangert en
5-årsmarkering 9.9.2009. Alle VKMs medlemmer er velkomne.
6.
Eventuelt
Det ble ytret et ønske fra faggruppemedlemmene at referanser bør inn i større grad i
risikovurderingene og også i Mattilsynets rapporter. I stedet for en detaljert referanseliste er
det mulig å skrive inn at ”Faggruppens vurderingen er basert på følgende dokumenter….”.
Det er ønskelig at dette tas opp som eget punkt ved en senere anledning.
7.
Nye møtedatoer
Koordinator for faggruppen vil sende ut forslag til møtedatoer for høsten 2009. Det vil bli
arbeidsmøter i uke 44/45 og faggruppemøte i uke 48.
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