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Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse (faggruppe 9) i VKM  
12. august 2010 kl. 10:00-14:00 

Møterom Schøyen, Bioforsk Plantehelse, Ås 
 
 
 
Deltakere: 
Fra Faggruppe 9:  
Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Christer Magnusson, Trond Hofsvang, Arild 
Sletten, Halvor Solheim, Brita Toppe, Trond Rafoss 
 
Forfall: Bjørn Økland, Anne Marte Tronsmo  
 
Fra Mattilsynet:  
Terje Røyneberg, Kåre Willumsen, Håkon Petter Brække 
 
Fra sekretariatet:  
Åshild Ergon 
 
 
1. Velkommen, forfall, habilitet og godtgjøring 
Leif Sundheim ønsket velkommen til møtet. To av medlemmene hadde meldt forfall til møtet. 
Ingen av medlemmene meldte seg inhabile i noen av sakene. 
 
 
2. Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden  
 
Møteleder nevnte at risikovurderingen av mykotoksiner i korn var vurdert satt opp som et 
punkt på dagsordenen, men at det ikke var noen grunn til å arbeide videre med denne 
risikovurderingen da det ikke foreligger en endelig bestilling fra Mattilsynet ennå. Terje 
Røyneberg vil etterspørre bestillingen internt i Mattilsynet. 
 
Vedtak:  
Innkalling og dagsorden godkjennes.  
 
 
3. Godkjenning og oppfølging av protokoll fra forrige møte i faggruppen 
 
Sakspapirer:  
10/902-3_utkast 1 
 
Vedtak:  
Protokollen fra møtet den 22. juni godkjennes.   
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4. Plantehelsesaker som skal behandles på møtet 
 
Furuvednematode del 2 – kommunikasjonsplan 
 
Sakspapirer:  
08/906-7_Utkast _05082010 
 
Det er forventet mye oppmerksomhet ved publisering av denne risikovurderingen. Mattilsynet 
viste til samhandlingsrutinene mellom VKM og Mattilsynet, og understreket behovet for 
samordning mellom VKM og Mattilsynet når det gjelder kommunikasjonen av 
risikovurderingen. Mattilsynet tar seg av samordning med LMD. Relevante personer i 
Mattilsynet er opptatt på møte i den uken det er foreslått publisering (24. august) og ønsker 
derfor publisering i løpet av uke 35.  
 
Konkrete endringer og presiseringer i kommunikasjonsplanen ble drøftet (se vedtak under). 
 
Vedtak: Faggruppen tar kommunikasjonsplanen til etterretning og har et par forslag til 
endringer: 

a) Teksten til kortversjonen for nettoppslaget bør revideres. Faggruppen ber 
kommunikasjonsrådgiver i VKM, Leif Sundheim, Christer Magnusson og Bjørn 
Økland om å samarbeide om en ny tekst til kortversjonen for nettoppslaget. 

b) Det bør holdes presentasjonsmøte samtidig med publisering av risikovurderingen. 
c) Publisering og presentasjonsmøte passer godt for Mattilsynet og faggruppen i uke 35. 
d) Det er tilstrekkelig med de fagmiljøene som er nevnt under ”Målgrupper”. 
e) Bondebladet og Norsk Landbruk føyes til i listen over fagpresse under ”Kanaler”. 

 
 
Rød marg i jordbær – endelig behandling 
Teksten ble gjennomgått og en del endringer ble foreslått og drøftet.  
 
Fristen for oversendelse til Mattilsynet er 30. august. 
 
Vedtak:  
Utkastet til risikovurdering godkjennes med de endringer som framkom i møtet. Sekretariatet 
innarbeider alle endringer som det ble enighet om i møtet i en ny versjon som sendes til 
faggruppen og eksternt medlem i ad hoc-gruppen i løpet av uke 33. 
 
 
5. Plantehelsesaker som er under arbeid i arbeids- og ad hoc-grupper 
Ingen saker. 
 
 
6. Faggruppens årsplan 
Ikke behandlet. 
 
 
7.  Plantehelsesaker fra Mattilsynet 
Mattilsynet er i ferd med å utarbeide et utkast til bestilling av en risikovurdering av 
potetcystenematode. De vil muligens bestille en risikovurdering av import av flis til 
forbrenning eller til produksjon av pellets til forbrenning. 
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Mattilsynet arbeider videre med sin områdeanalyse av plantehelse. De følger med på en 
prosess i EU, og deltar på et møte der i september. Mattilsynet er utfordret på å få til en mer 
dynamisk plantehelseforvaltning. De ønsker å gjøre mer innen kost-nytte-vurderinger.  
 
 
8. Selvinitiering av saker 
Ikke behandlet. 
 
 
9. Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker. 
 
 
10. Saker fra møte i hovedkomiteen 
Ingen møter i hovedkomiteen siden sist 
 
 
11. Møter o.a. av felles interesse 
Det ble orientert om konferansen som EFSAs plantehelsepanel og VKMs faggruppe for  
plantehelse arrangerte på Svanhovd 22. juli. 
 
Kommende møter: 

• 25.-27. aug. 2010: Mattilsynet deltar på nordisk-baltisk møte om plantehelse i Finland. 
• September 2010: European Society of Nematologists har møte i Storbritannia. Christer 

Magnusson deltar med en poster. 
• Oktober 2010: Mattilsynet deltar på EPPO-møte om beredskapsplaner. 
• 12.-13. okt. 2010: EFSA Scientific Colloqium on Emerging Risks. 

http://www.efsa.europa.eu/en/events/event/colloque101012.htm  
• 15.-18. nov. 2010: Conference of the European Foundation for Plant Pathology 

http://www.efpp10.uevora.pt/, Portugal. Leif deltar på vegne av VKM og presenterer 
risikovurderingen av P. ramorum. 

• 23.-25. nov. 2010: Nordic Baltic Fusarium Seminar, Ski, http://www.fusarium.no. 
Faggruppens medlemmer kan delta på VKMs bekostning, kontakt sekretariatet. 

 
Annet: 
Red banned needle blight – Mycosphaerella piri – er observert i Norge. Den ble først 
observert i Troms i 2009, men identiteten ble bestemt i 2010. I 2010 er symptomer observert 
nær svenskegrena i Trysil og mot Kongsvinger.. 
 
 
12. Nytt fra sekretariatet 
Ikke behandlet. 
 
 
13. Eventuelt 
Ingen saker. 


