Protokoll
Fra møte i faggruppen for plantehelse
Dato: 11.03.2016, kl. 09.00-14.00
Sted: NIBIO, Ås. Plantehelsebygget, møterom Fjelddalen.
Møteleder: Trond Rafoss

Deltakere
Fra Faggruppe 9:
Åshild Ergon, Christer Magnusson, Trond Rafoss (faggruppeleder), Arild Sletten, Halvor
Solheim, May-Guri Sæthre, Bjørn Økland
Forfall: Guro Brodal, Anne-Marte Tronsmo og Leif Sundheim
Fra NIBIO:
Jan Netland
Fra Mattilsynet, Hovedkontoret, Seksjon planter:
Torgun Marit Johnsen
Fra sekretariatet til VKM:
Elin Thingnæs Lid (ref.)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder ønsket velkommen til første møte i faggruppen i 2016. Ingen av
faggruppemedlemmene erklærte mulige interessekonflikter i forhold til noen av sakene som
skulle behandles på møtet.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent uten endringer.

3.

Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen

Ingen saker.
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4.

Saker fra møte i Hovedkomiteen

Faggruppeleder orienterte om status i arbeidet med VKMs rapport om kunnskapsbehov.
Sekretariatet har jobbet med harmonisering og forenkling av teksten etter innspill fra
Hovedkomiteen. Faggruppeleder og faggruppens koordinator har kvalitetssikret mindre
endringer som er gjort for plantehelsedelen. Hovedkomiteen vil ferdigstille rapporten før
sommeren.
Vedtak: Sekretariatet vil sende nyeste versjon til hele faggruppen til orientering.

5.

Saker som skal behandles på møtet

Hønsehirse
En egen prosjektgruppe, bestående av Guro Brodal (leder av prosjektgruppen), Jan Netland
(ekstern ekspert) og Trond Rafoss, har utarbeidet et utkast til risikovurderingen. I forkant av
dagens møte ble Åshild Ergon tildelt jobben å forberede og lede faggruppens gjennomgang
av rapporten, med sikte på en ferdigbehandling av rapporten. Det ble en godt forberedt og
grundig gjennomgang.
Vedtak: Prosjektgruppen vil ta faggruppens innspill inn i ferdigstillingen av rapporten.
Faggruppen vil få rapporten til en siste gjennomlesning før en endelig versjon blir levert til
Mattilsynet og publisert på vkm.no.

6.

Status for øvrige saker i faggruppen

Mottaksvirksomheter og plantehelserisiko
På faggruppemøtet 6. oktober 2016 ble det vedtatt at VKM vil jobbe videre med bestillingen
ved å se på mulige tilnærminger og avgrensninger i saken. Det har ikke vært kapasitet i VKM
til dette så langt. Faggruppen ønsker å arrangere et bransjemøte/høringsmøte for å hente
inn data fra industrien. Faggruppen mener også at VKM har behov for eksterne eksperter
som kan det tekniske i slike anlegg, enten som medlem i prosjektgruppen eller som referee.
Nederland har en del god ekspertise på dette området. Det kan muligens være aktuelt å dele
rapporten inn i grovvurdering for ulike klasser av skadegjørere.
Vedtak: Saken diskuteres videre på neste møte i faggruppen.
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Slakterigjødsel
VKM har ikke hatt kapasitet til å jobbe videre med denne saken siden forrige møte i
faggruppen. Arbeidet vil bli tatt opp igjen når hønsehirse-rapporten er ferdigstilt. En
fremdriftsplan for dette er avtalt med Mattilsynet.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

7.

Orientering fra Mattilsynet

Ingen saker.

8.

Nye trusler - Emerging risks

Faggruppeleder orienterte om siste nytt i utprøving og avgrensing av MediSys-søk til nyheter
som er av interesse for norske forhold. Det gjenstår fortsatt behov for forbedringer i søkene.
Faggruppen fikk tilsendt en oppdatert versjon av ERIN-skjemaet før møtet. Denne ble
gjennomgått og diskutert. Nytt i denne versjonen er tvungen rating. Faggruppen ønsker en
innledende setning eller to om hva dette skjemaet er og hvilken type tekst som kommer ut
av det. Det er viktig at bruksområde og begrensninger tydeliggjøres slik at skjemaet og
ERIN-tekstene som kommer ut av det ikke mistolkes og brukes feil.
Faggruppen mener at alle ERIN-tekster som faggruppens medlemmer skriver for ulike nye
trusler skal godkjennes av faggruppen før de offentliggjøres. Dersom det er aktuelt å ha en
redaktør for arbeidet så bør en slik jobb gå på rundgang i faggruppen, inkludert
koordinatoren for faggruppen. Det er viktig å huske at ERIN skal være et enkelt verktøy og
at det ikke er meningen at tekstene nødvendigvis skal være perfekte. ERIN-tekster er ikke
risikovurderinger. Samtidig er det nødvendig å holde en viss standard for at tekstene skal
kunne offentliggjøres. En redaktør kan se til at tekstene holder en viss standard og
harmonisering.
Vedtak: Bjørn Økland vil ta faggruppens innspill inn i det videre arbeidet med ERINskjemaet. Redaktørjobben for ferdigstilling av ERIN-tekstene som foreligger så langt vil bli
fordelt på de som har skrevet tekstene. Disse tekstene er for artene Diplocarpon mali,
Drosophila suzukii, Ips typographus, Ambrosia artemisiifolia og Anoplophora glabripennis.
Tekstene vil bli ferdigbehandlet på neste møte i faggruppen. Tekstene skal være på
maksimum tre sider per art, med korte og presise formuleringer, og heller vise til andre
rapporter. Sekretariatet vil undersøke hvem i Mattilsynet Seksjon Planter som vil være
observatør i ERIN-prosjektet. Det er også ønskelig med utkast til to nye ERIN-tekster til
neste faggruppemøte. En av disse vil være om furuvednematode.
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9.

Saker til Hovedkomiteen

Ingen saker.

10. Møter og annet av interesse
Faggruppens koordinator orienterte kort om et EU-finansiert BTSF-kurs i Environmental Risk
Assessment (ERA) som hun var på 22.- 26. februar i Tallin.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

11. Nytt fra sekretariatet
VKM beholder sin faglig uavhengige rollen etter innlemmingen av VKMs sekretariat i
Folkehelseinstitutte.
I midten av mars går fungerende direktør Marie Lousie Wiborg over i ny stilling i Mattilsynet,
som seksjonsleder for fremmedstoffer og EØS. Direktør Lars E. Hanssen vil være tilbake i
sekretariatet i begynnelsen av april. Tre stillinger i VKM har nylig blitt besatt: Koordinator for
faggruppen for genmodifiserte organismer (helse), koordinator for faggruppen for
forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester, og koordinator for den nyopprettede
faggruppen for mikrobiell økologi. De nyansatte tiltrer sine stillinger innen juni.
VKM flytter i påskeuken til Pilestredet Park 7 A, 0176 Oslo. Her holder også
Kunnskapssenteret i Folkehelseinstituttet til. Sekretariatet vil bli lokalisert her i påvente av
mer permanente lokaler, muligens frem til utgangen av 2017.
Utrullingen av VKMs nye intranett er noe forsinket. Faggruppen vil bli holdt oppdatert.
Vedtak: Orienteringene om nytt fra sekretariatet tas til etterretning.

12. Eventuelt
Faggruppen hadde et uformelt møte med Mattilsynet Seksjon planter i Ås 9. mars, etter
invitasjon fra Mattilsynet. Fra faggruppen deltok Trond Rafoss, May-Guri Sæthre, Leif
Sundheim, Christer Magnusson, Arild Sletten, Halvor Solheim og Bjørn Økland. Fra
sekretariatet deltok Merethe Aasmo Finne og Elin Thingnæs Lid. Noen av sakene som ble tatt
opp var samhandling, spesielt i forhold til initierings- og bestillingsfasen for risikovurderinger,
forventinger og planer framover, og informasjon om faggruppens selvinitierte arbeid med
nye trusler (ERIN).
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Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

13. Nye møtedatoer
Vedtak: Faggruppen tar sikte på et møte til før sommeren. Sekretariatet vil sende ut forslag
til møtedato på Doodle.
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