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Agenda 

Fra møte i faggruppen for plantehelse (FG9) 

Dato: 22.09.14, kl. 09:00-15:00 

Sted: Raveien 9, Ås (Skog og landskap) 

Møteleder: Trond Rafoss 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

1 Velkommen, fravær, 

habilitet og godtgjøring 

  

2 Godkjenning av møte-

innkallelse, dagsorden 

og oppfølging av 

protokoll 

 14_902-1-

Protokoll 

0601_endelig 

3 
 

VKM orienterer 

 

Ny VKM mal, kommunikasjon, prosjektrutiner  

4 
 
Ny bestilling (MT) 

 
Mattilsynet skisserer ny bestilling på vurdering av 

phytosanitær risiko ved husdyrgjødsel fra slakterier 

spredt på jordbruksarealer 

 
Får antagelig 
utkast før møtet 

 
  

Mattilsynet drøfter en evtl bestilling på risikovurdering 

av hønsehirse (Echinochloa crus-galli) 
 

 

 

Lunsjpause 
 

5 
 
Saker som skal 

behandles på møtet  

 
Risikovurdering av Agrilus planipennis – 

prosjektgruppen har utarbeidet et utkast som skal 

behandles av faggruppen 

 
Siste utkast ble 
sendt til FG 
16.09.14 

 
  

Vurdere selvinitiering av risikovurderinger, stikkord: 

Klimaendringer, nye skadegjørere. 

 
 



 

  

 

Agenda møte i FG 9 22.09.2014  2 

Nr. Sak Beskrivelse/ kommentarer Dok nr. 

Eksempler: Pseudomonas syringae pv. aesculi, 
Xanthomonas arboricola pv. pruni 
 

 
  

Informasjon  om emerging risks:   “SCIENTIFIC 
COLLOQUIUM ON EMERGING RISKS IN PLANT HEALTH: 

FROM PLANT PEST INTERACTIONS TO GLOBAL 
CHANGE” 

 

 
 

 
  

Informasjon om planer om tettere samarbeid mellom 

VKM og EFSA på plantehelseområdet i fremtiden 

 

 

 
 

Orientering om at Scientific Advisory Board for FACCE-

JPI ønsker å etablere en Knowledge hub i Plant disease 

epidemiology (Stikkord: Kontakt med EPPO og EFSA)  

 

6 Status for øvrige saker 

i faggruppen 

Anoplophora glabripennis, «foreløbig» bestilling har 

vært inne siden 20.05.2011, uten at VKM har mottatt 

forslag til bestilling. Skal saken styrkes fra VKMs lister? 

 

7 
 
Orientering fra 

Mattilsynet 

 
Status for mulig bestilling på vurdering av phytosanitær 

risiko ved avløpsvann fra potetindustri/ organisk avfall? 
Annet? 

 

 

8 Saker til møte i 

hovedkomiteen 

 
Kort orientering om dagsorden til neste møte i HK   

9 
 

Info fra møter av 
fellesinteresse 

 

Kort info om møter i Parma, april 2014 
 

 

 

10 
 
Nytt fra sekretariatet 

 
Faggruppekoordinator kommer tilbake fra 

barselpermisjon i månedsskiftet november/des. 

 

 

11 Eventuelt   

12 Nye møtedatoer Forslag: 09. desember  
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*Aktuelle dokumenter: 

http://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1333    (Vedlegg 1 og 2 i Forskrift om planter 

og tiltak mot planteskadegjørere) 

http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm  (EPPO Alert list) 

http://lovdata.no/forskrift/2000-12-01-1333
http://www.eppo.int/QUARANTINE/Alert_List/alert_list.htm

