Protokoll
Fra møte i faggruppen for Plantehelse
Dato: 22.09.2014, kl. 09:00 – 15:00
Sted: Raveien 9, Ås (Skog og landskap)
Møteleder: Trond Rafoss

Deltakere
Fra Faggruppe 9:
Trond Rafoss, Leif Sundheim, Arild Sletten, Anne-Marte Tronsmo, Christer Magnusson, Bjørn Økland,
Guro Brodal, May-Guri Sæthre, Åshild Ergon, Halvor Solheim (måtte gå tidlig)
Forfall:
Ingen
Fra Mattilsynet:
Hilde Paulsen, Torgun Marit Johnsen (Seksjon planer, økologi og GM, hovedkontoret), Anne Bøen
(Seksjon planter og vegetabilsk mat, hovedkontoret)
Fra sekretariatet til VKM:
Gisle Solstad, Astrid Bjerkås, Inger Therese Laugsand Lillegaard, Astrid Tvedt, Juliana Perminow
Fra Skog og landskap: Ekstern ekspert Daniel Flø (sak 6)

1. Konstituering av møtet
Faggruppeleder ønsket velkommen til første møte med nyoppnevnt komite.
Ingen av faggruppemedlemmene erklærte at de hadde mulige interessekonflikter i forhold til
noen av sakene som skulle behandles på møtet.

2. Godkjenning av agenda og protokoll
Faggruppen godkjente både dagens agenda og protokoll fra siste møte.

3. Orientering ved VKM
Administrasjonssjef orienterte om prosjektorganiseringen av risikovurderingene VKM utfører.
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Medlem av prosjektgruppen for «ny mal i VKM» orienterte om bakgrunnen for nødvendighet
av ny mal, detaljer til malen og rundt nytt offentlig krav om «universell utforming», som
innebærer tilrettelegging av «lesbarhet» av rapporter for synshemmede. Både teknisk
veiledning og skriveveiledning vil bli gjort tilgjengelig for faggruppemedlemmene.
Kommunikasjonssjef orienterte om når og hvordan kommunikasjonsavdelingen involveres i
pågående risikovurderinger, og ga råd angående kontakt med journalister. VKM har egne
rutiner for kommunikasjon med media, og faggruppen ble minnet om alltid å kontakte
kommunikasjon i sekretariatet ved pressehenvendelser, ikke ta intervjuet på sparket og å be
om sitatsjekk.

4. Ny bestilling Mattilsynet (MT)
Mattilsynet skisserte ny bestilling på vurdering av fytosanitær risiko ved husdyrgjødsel fra
slakterier spredt på jordbruksarealer. Sentrale spørsmål: Vurdere planteskadegjørernes evne
til å overleve i fordøyelsesapparatet til forskjellige husdyr og til å spire/infisere nytt
plantemateriale. Vurdere effekt av lagring, hygienisering eller andre risikoreduserende tiltak.
Faggruppen syntes at det er en interessant problemstilling som egner seg godt for FG 9. Det
sees på som positivt at det dreier seg om en «commodity type» vurdering.
Endelig bestilling er varslet sendt om få uker.

5. Mulig bestilling Mattilsynet (MT)
Mattilsynet drøftet en evtl bestilling på risikovurdering av hønsehirse (Echinochloa crus-galli).
Mattilsynet har mottatt gjentatte bekymringsmeldinger om introduksjon av denne
invaderende ugrasarten til norsk jordbruksareal. Problemet er størst i korn. Det er ønskelig
med en oppsummering av dagens kunnskap om skadepotensiale, spredning,
avlingsnedgang, plantevernmiddelbehov og spredningsveier.
Mattilsynet utarbeider utkast til bestilling
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6. Saker som ble behandlet på møtet

Risikovurdering av Agrilus planipennis
Prosjektgruppen har utarbeidet et utkast som ble behandlet av faggruppen.
Vedtak:
Faggruppen godkjente dokumentet med de endringer som kom frem på møtet.
Prosjektgruppen innarbeider kommentarene og rapporten legges inn i ny VKM-mal
(sekretariatet).
Vurdere selvinitiering av risikovurderinger, stikkord: klimaendringer, endringer i
handel, endringer i landbruket, nye skadegjørere.
I lys av flere mulige nye bestillinger fra Mattilsynet vurderte faggruppen det dithen at
selvinitiering av risikovurderinger utsettes til et senere tidspunkt. Dette virker også fornuftig i
forhold til pågående arbeid med nytt plantehelseregelverk i EU, som nærmer seg sin
avslutning.
Faggruppeleder informerte om emerging risks: “SCIENTIFIC COLLOQUIUM ON EMERGING
RISKS IN PLANT HEALTH: FROM PLANT PEST INTERACTIONS TO GLOBAL CHANGE”
Kommentarer fra faggrupen:
Temaet "emerging risks" slik det er beskrevet i dokumentet (fremlagt på møtet) gir et godt
utgangspunkt for selvinitiering på de artene og områdene som faggruppen mener er mest
relevant. I tillegg til å lage en oversikt over dørstokkarter, bør også oversikten inkludere arter
som ekspanderer og endrer atferd (f.eks. mer utbrudd) innenfor Norge pga. klimaendringer.
Faggruppeleder informerte om planer om tettere samarbeid mellom VKM og EFSA på
plantehelseområdet i fremtiden. Det planlegges å invitere Giuseppe Stancanelli (Plant Health
Team Leader at EFSA Animal and Plant Health Unit) til faggruppemøtet i desember for
dialog.
Det ble gitt 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)
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7. Status for øvrige saker i faggruppen
Anoplophora glabripennis, «foreløbig» bestilling har vært meldt inn som mulig bestilling fra
Mattilsynet siden 20.05.2011, uten at VKM har mottatt endelig bestilling.
Mattilsynet sier seg enig i at saken kan strykes fra VKM sine lister. Mattilsynet vil eventuelt
komme tilbake til saken ved en senere anledning.

8. Orientering fra Mattilsynet
Status for mulig bestilling på vurdering av fytosanitær risiko knyttet til avløpsvann fra
potetindustri/ organisk avfall.
Mattilsynet informerte om at det skal arbeides med denne bestillingen utover høsten 2014.

9.

Saker til møte i Hovedkomiteen 25.09.2014

Koordinator ga en kort orientering om dagsorden til neste møte i HK:



Oppdatering av nytte-risikovurdering av fisk og fiskeprodukter
Nye saker til VKM:
• Antimikrobiell resistens:
 Antimikrobiell resistens i matkjeden
 Antimikrobiell resistens hos kjæledyr
 Koksidiostatika som fôrtilsetningsstoff og utvikling av antimikrobiell
resistens
• Radioaktivitet
• Vurdering av plantehelserisiko for husdyrgjødsel fra slakterier
• Andre stoffer (hovedsakelig brukt i kosttilskudd, som planteekstrakter, fettsyrer,
antioksidanter, aminosyrer, pro- og prebiotika)

10. Info fra møter av fellesinteresse
Koordinator ga kort info om møter i Parma, april 2014:
Joint EFSA-EPPO Workshop on ‘Data collection and information sharing in plant health’ og
6th Meeting of the EFSA Scientific Network for Risk Assessment in Plant Health
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11. Nytt fra sekretariatet
Fast koordinator for Faggruppen for plantehelse er tilbake fra permisjon 1. desember.

12. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.

13. Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte: 09. desember 2014 med Giuseppe Stancanelli fra EFSA,
Det planlegges «julemiddag» samme ettermiddag/kveld.
Der er mulig at det arrangeres et faggruppemøte før dette tidspunktet for å planlegge
arbeidet med vurderingen om fytosanitær risiko knyttet til husdyrgjødsel
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