10/902-5 endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse (Faggruppe 9) i VKM
12. november 2010 kl. 12:45-16:30
SKP, UMB, Ås

Deltakere:
Fra Faggruppe 9:
Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Trond Hofsvang, Arild Sletten, Trond Rafoss,
Bjørn Økland, Anne Marte Tronsmo
Forfall: Halvor Solheim, Christer Magnusson
Fra Mattilsynet:
Torhild Tveito Compaore (til og med sak 4) og Hilde Paulsen
Fra sekretariatet:
Åshild Ergon

1.
Velkommen, forfall, habilitet og godtgjøring
Leif Sundheim ønsket velkommen til møtet. To av medlemmene hadde meldt forfall til møtet.
Brita Toppe er nå ansatt i Mattilsynet og er derfor ikke lenger medlem av faggruppen. Ingen
av medlemmene meldte seg inhabile i noen av sakene.

2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Det ble påpekt at lenkene i innkallingen ikke alltid fungerer.
To tillegg til dagsorden ble nevnt:
Bjørn Økland ønsket å legge fram informasjon relevant for Mattilsynets planlagte bestilling
av risikovurdering av import av flis (sak 8 – Plantehelsesaker i Mattilsynet).
Åshild Ergon nevnte sak om identifisering av kunnskapsbehov (sak 14 - Eventuelt)
Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
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3.

Godkjenning og oppfølging av protokoll fra forrige møte i faggruppen

Sakspapirer:
10/902-4_utkast 3
Vedtak:
Protokollen fra møtet den 12. august godkjennes, men datoen i overskriften må rettes opp.

4.

Plantehelsesaker som skal behandles på møtet

Risikovurdering av Ralstonia solanacearum – svar på tilbakemelding fra Nederland
Sakspapirer:
Comments on Norwegian PRA Ralstonia... (respons fra Nederland)
Reply to Dutch comments.... (utkast til svar fra ad hoc-gruppen)
Trond Rafoss redegjorde for tilbakemeldingen fra Nederland og for ad hoc-gruppens utkast til
uttalelse fra faggruppen. Innhold og formuleringer i tilbakemeldingen fra Nederland ble
drøftet, spesielt når det gjelder muligheten for at norske konsumenter bruker matpoteter som
settepoteter, og muligheten for at bakterien kan spres med avfallsvann fra potetindustrien og
husholdninger. Det ble også gjort en oppklaring rundt begrepet ”risk of introduction” som har
vært ment å inkludere både sannsynlighet for introduksjon og konsekvensene av eventuell
introduksjon (risiko = produktet av sannsynlighet og konsekvens). Det var enighet om at
hovedkonklusjonen er at det er medium risiko forbundet med import av matpoteter fra
Nederland.
Vedtak:
Utkastet til uttalelse fra faggruppen redigeres i henhold til drøftingen. Revidert utkast sendes
til faggruppemedlemmene for godkjenning i løpet av uke 46.

Høring fra Mattilsynet – forskrift om plantehelse
Sakspapirer:
Høringsbrev
Utkast til endring av forskriften
Vedtak:
Faggruppen tar høringen til orientering og ser ikke behov for å uttale seg.

Risikovurdering av dagens krav til hygienisering i forskrift om organisk gjødsel
Sakspapirer:
10/905-3 saksframlegg
Bestilling fra Mattilsynet
Uttalelse fra Aquateam på vegne av Maarud om bestillingen
EPPO-standard – PM3/66(2)
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Torhild Tveito Compaore redegjorde for arbeidet med å revidere gjødselforskriften,
bestillingen til VKM og innspillet fra Aquateam/Maarud. Plantehelse er ikke hovedfokuset i
bestillingen, og VKMs Faggruppe for hygiene og smittestoffer (Faggruppe 1) er i ferd med å
svare på oppdraget med frist 15. januar. Bioforsk har for noen år tilbake laget en rapport om
plantehelserisiko knyttet til bruk av organisk gjødsel, Mattilsynet kan muligens hente nyttig
informasjon i denne. Mattilsynet må komme med en egen bestilling til Faggruppe 9 dersom
det er behov for ytterligere vurderinger vedrørende plantehelse.

5.
Plantehelsesaker som er under arbeid i arbeids- og ad hoc-grupper
Leif Sundheim orienterte om status for arbeidet med mykotoksiner i korn.

6.
Egenevaluering – kommunikasjon av FVN
Det kom tre oppslag i dagspresse eller bransjetidsskrift. Erfaringene med kontakten med
pressen og muligheter for forbedringer i kommunikasjonsarbeidet ble oppsummert.
Faggruppen beklager at det ikke ble noe av presentasjonsmøtet. På et slikt møte ville man
kanskje klart å få fram budskapet og unngått misforståelser. Noen tips for å få folk til å
komme: sende invitasjon med faks i stedet for med e-post, arrangere møtet mer sentralt i Oslo
(ikke FHI), servere gratis lunsj.

7.
Faggruppens årsplan
Ikke behandlet.

8.
Plantehelsesaker fra Mattilsynet
Områdeanalysen ”Tilsyn med planter, planteprodukter og vegetabilsk mat” fra Mattilsynet er
publisert.
Planlagte bestillinger
Hilde Paulsen informerte. I tillegg til planlagte bestillinger på potetcystenematode og risiko
for import av planteskadegjørere med flis fra Canada er Mattilsynet oppmerksomme på Tuta
absoluta, Meloidogyne enterobii, Epitrix spp., Anoplophora spp., Potato Spindle Tuber
Viroid.
Bjørn Økland informerte om analyser og simuleringsarbeid som er igangsatt og som er
relevante for en eventuell risikovurdering av flis.

9.
Selvinitiering av saker
Dette tas opp til neste møte i januar. Artsdatabanken inviteres til å holde et innlegg om
fremmede arter. Sekretariatet vil be faggruppemedlemmene om å sende inn begrunnede
forslag til selvinitieringer slik at en oversikt over forslag foreligger før møtet.

10.
Saker til hovedkomiteen
Ingen saker.
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11. Saker fra møte i hovedkomiteen
Leif Sundheim refererte fra møtet i Hovedkomiteen den 30. september 2010.

12.
Møter o.a. av felles interesse
Trond Rafoss ga en presentasjon om arbeidet til EFSAs plantehelsepanel.

13. Nytt fra sekretariatet
Åshild Ergon ga en presentasjon av møtet i EFSAs Scientific Network for Pest Risk
Assessment in Plant Health 14-15. oktober.

13.
Eventuelt
Identifiserte kunnskapsbehov.
Ikke behandlet.
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