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Deltakere: 

Fra Faggruppen for plantehelse (Faggruppe 9):  

Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Trond Hofsvang, Christer Magnusson, Trond 

Rafoss, Arild Sletten, Halvor Solheim, Anne Marte Tronsmo og Bjørn Økland. 

 

Fra Norsk institutt for skog og landskap: 

Daniel Flø 

 

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, regelverksavdelingen, seksjon planter, økologi og GM (Ås):  

Kåre Willumsen. 

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Elin Thingnæs Lid (ref.). 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leif Sundheim ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile i noen 

av sakene. 

 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Oppfølging av protokoll. 

Protokoll fra forrige møte har blitt godkjent på e-postrunde og publisert på vkm.no. Det var 

ingen ytterligere kommentarer til protokollen. Under sak 5: Orientering om status for 

kommende bestillinger vedrørende Agrilus planipennis og Anoplophora glabripennis utsettes 

til neste faggruppemøte. 

 

Vedtak: Innkalling og dagsorden til dagens møte godkjennes.  

 

3 Saker fra møte i hovedkomiteen 

Orientering fra møte i hovedkomiteen 

Leif Sundheim ga en kort orientering om noen av sakene fra hovedkomitémøtet 27. september 

2012. Protokoll fra møtet ligger ute på vkm.no.  

 

VKM-mal for beskrivelse av litteratursøk 

Faggruppens koordinator ga følgende orientering: De ulike faggruppene og prosjektgruppene 

i VKM har forskjellig tilnærming til litteratursøk, og beskriver metode for litteratursøk og 

studieseleksjon på ulike måter. Det er viktig for kvaliteten på VKMs vurderinger at det gjøres 

Protokoll 

Fra møte i Faggruppen for plantehelse 

Dato: 15.11.12, kl. 10:00 – 16:00 

Sted: VKM, Oslo   

Møteleder: Leif Sundheim 

http://www.vkm.no/hovedkomiteen/moter-i-hovedkomiteen
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gode litteratursøk, og at metoden for det enkelte søk er godt beskrevet. Et utkast til veiledning 

for beskrivelse av litteratursøk har vært på intern høring i sekretariatet, og deretter sendt til 

kommentering i alle faggruppene. Alle kommentarer som er kommet inn er tatt hensyn til. På 

hovedkomitémøtet 19. juni ble hovedkomiteen enig om følgende: ”VKMs vurderinger skal, 

uavhengig av metode for litteratursøk og seleksjon av artikler, inneholde en beskrivelse av 

søkeprosessen og dataseleksjonen slik at det er synlig og etterprøvbart hvordan man har 

kommet fram til datagrunnlaget som er benyttet. Dersom det er benyttet ulike metoder for 

ulike stoffer/agens skal dette framgå av vurderingen, og metode for hvert enkelt stoff/agens 

beskrives etter samme lest.” Hovedkomiteen konkluderte videre at veiledningen for 

litteratursøk kan være et godt hjelpemiddel til å få dette til. Faggruppene ble oppfordret til å 

komme med egne eksempler på beskrivelse av litteratursøk, slik at veiledningen blir mest 

mulig dekkende for de ulike metodene som benyttes. 

 

Faggruppen fikk tilsendt veiledningen med innkallingen til dagens møte. Veiledningen 

inneholder et eksempel på litteratursøk som faggruppens koordinator har laget med tanke på 

en dekkende beskrivelse av faggruppens metoder.   

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

4 Saker som skal behandles på møtet 

Vurdering vedrørende import av løvtreflis fra Nord-Amerika 

I 2011 igangsatte faggruppen en risikokarakterisering av import av løvtreflis fra Nord-

Amerika (USA og Canada). Risikokarakteriseringen vil gi en foreløpig oversikt over en rekke 

insekt- og sopparter (både listede og potensielle karanteneskadegjørere) som kan komme inn i 

landet via en slik import. For disse artene vurderes det hvilke som vil kunne etablere og spre 

seg under norske forhold, og hvilke som har potensial til å kunne representere en fare for 

norsk skog og miljø. Risikokarakteriseringen vil kunne si noe om det vil være behov for en 

full risikovurdering av noen av artene. 

 

Bakgrunn for saken er at en norsk virksomhet i 2010 startet opp med en omfattende import av 

løvtreflis til produksjon av tre-pellets for eksport. Det er importert flis fra Canada, men det er 

også planlagt import av flis fra USA, Liberia, Russland og Baltikum. 

 

Faggruppen har tidligere nedsatt en prosjektgruppe bestående av faggruppemedlemmene Leif 

Sundheim, Christer Magnusson, Halvor Solheim, Trond Rafoss og Bjørn Økland, og Daniel 

Flø ved Skog og landskap som ekstern ekspert. Prosjektgruppen har hatt to møter. Utkastet fra 

prosjektgruppen ble sendt ut til faggruppen i forkant av dagens møte. Hele utkastet ble 

gjennomgått, og en rekke endringer ble vedtatt.  

 

Vedtak: Faggruppen er med dette ferdig med sin behandling av vurderingen. Vedtatte 

endringer vil bli gjort av sekretariatet og prosjektgruppen, og en endelig vurdering vil bli 

overlevert Mattilsynet i februar 2013. Vurderingen vil bli publisert på vkm.no ca. en uke etter 

oversendelse. 
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5 Status for øvrige saker i faggruppen 

Risikovurdering av mykotoksiner i korn 

Faggruppen er ferdig med sin behandling av plantehelsedelen av denne risikovurderingen. Det 

gjenstår fortsatt noen løse tråder i dokumentet som prosjektgruppen vil få på plass. Deretter 

blir det en jobb for sekretariatet sammen med en tverrfaglig prosjektgruppe å sy sammen de 

tre delene plante-, human- og dyrehelse til ett helhetlig dokument.  

 

Hovedkomiteen vedtok plantehelsedelen på et møte i september. Human- og dyrehelsedelen 

av risikovurderingen skal behandles av hovedkomiteen på et møte i desember 2012. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

 

Kommende bestillinger: 

Vurdering vedrørende Agrilus planipennis  

Utsatt til faggruppemøtet 12. desember 2012. Da vil Mattilsynets saksbehandler i saken, Hilde 

Paulsen, være til stede.  

 

Vurderinger vedrørende Anoplophora glabripennis 

Utsatt til faggruppemøtet 12. desember 2012. Da vil Mattilsynets saksbehandler i saken, Hilde 

Paulsen, være til stede.  

 

Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat 

VKM har mottatt en bestilling fra Mattilsynet der de ber om en vurdering av kunnskap om 

økologisk produksjon og økologisk produsert mat. Mattilsynet har funnet det hensiktsmessig å 

dele vurderingen, og dermed også spørsmålene i bestillingen, i tre hovedgrupper: 

 

1. Plantehelse – planteproduksjon 

2. Dyrehelse – dyrevelferd og fôr 

3. Human helse – mat 

 

VKM har mottatt en endelig bestilling fra Mattilsynet. VKM vil påbegynne arbeidet først etter 

at risikovurderingen av mykotoksiner i korn er ferdigstilt og publisert. Faggruppen for 

plantehelse vil ha ansvaret for utarbeidingen av et utkast til del 1 Plantehelse – 

planteproduksjon. Forslag til en prosjektgruppe vil bli diskutert på neste faggruppemøte, 12. 

desember 2012. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

6 Orientering fra Mattilsynet 

Ingen saker. 
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7 Møter og annet av felles interesse 

Faggruppens koordinator ga en kort orientering fra EFSA og EVIRAs felles seminar om 

risikovurdering av planteskadegjørere i Helsinki 1 - 3. oktober 2012. 

 

Leif Sundheim, Christer Magnusson og Trond Rafoss orienterte fra et møte om 

risikovurderingsmodeller arranger av International Pest Risk Mapping Workgroup i Tromsø 

23-26 juli 2012. Rafoss var arrangør for møtet, mens Sundheim og Magnusson holdt hvert sitt 

foredrag om to av faggruppens risikovurderinger. Titlene på foredragene var: “Risk 

characterization for an introduction pathway of North American forest pests into Norway” og 

“A Pest Risk Assessment of the Citrus Longhorn Beetle Anoplophora chinensis”. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Faggruppen vil få et eget referat fra møtet i Helsinki 

1 - 3. oktober. 

 

8 Nytt fra sekretariatet 

Bemanning i sekretariatet - status 

Sekretariatet er ferdig med intervjuer til tre ledige stillinger: Administrasjonssjef, koordinator 

for faggruppen for plantevernmidler (FG2) og koordinator for faggruppen for 

tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk (FG4). Det tas sikte på å ha personer på 

plass i stillingene fra 1. mars 2013. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

9 Eventuelt 

Ingen saker. 

 

10 Nytt fra EFSA  

Faggruppens koordinator ga en kort orientering fra EFSAs fjerde plantehelsenettverksmøte i 

Helsinki 4. oktober 2012. Faggruppen vil få et eget referat fra møtet. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

11 Nye møtedatoer 

Siste møtet i år blir 12. desember, i Ås. Bjørn Økland og Trond Hofsvang kan ikke stille på møtet. 


