10/902-3_endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse (faggruppe 9) i VKM
22. juni 2010 kl. 12:15-16:00
Det blå møterommet, Skog og Landskap, Ås

Deltakere:
Fra Faggruppe 9:
Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Christer Magnusson, Bjørn Økland (t.o.m. sak 4,
mørk ringråte), Trond Hofsvang, Arild Sletten, Halvor Solheim, Anne Marte Tronsmo, Trond
Rafoss
Forfall: Brita Toppe
Fra Mattilsynet: ingen til stede
Fra sekretariatet:
Åshild Ergon, Astrid Bjerkås (t.o.m. sak 4, furuvednematode)
1.
Velkommen, forfall, habilitet og godtgjøring
Leif Sundheim ønsket velkommen til møtet. Et av medlemmene hadde meldt forfall til møtet.
Ingen av medlemmene meldte seg inhabile i noen av sakene.
2.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden

Vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes.
3.

Godkjenning og oppfølging av protokoll fra forrige møte i faggruppen

Sakspapirer:
10/902-2_utkast 2
Vedtak:
Protokollen fra møtet den 21. mai godkjennes.
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4.

Plantehelsesaker som skal behandles på møtet

Furuvednematode del 2 – endelig behandling av utkast til risikovurdering fra ad hoc-gruppen
Sakspapirer:
08/906-6_draft June 15, 2010
Vedtak:
Det fremlagte utkastet til risikovurdering godkjennes av faggruppen med de merknader som
fremkom i møtet. Sekretariatet og faggruppeleder ferdigstiller risikovurderingen.
Furuvednematode del 2 – kommunikasjonsplan
Sakspapirer:
Utkast til kommunikasjonsplan ble delt ut på møtet
Vedtak:
Leif Sundheim er VKMs talsperson for risikovurderingen. Sekretariatet innarbeider
faggruppens innspill i planen.
Mørk ringråte i potet fra Nederland – endelig behandling av utkast til risikovurdering
Sakspapirer:
09/906-3
Vedtak:
Det fremlagte utkastet til risikovurdering godkjennes av faggruppen med de merknader som
fremkom i møtet. Sekretariatet og faggruppeleder ferdigstiller risikovurderingen.
Mørk ringråte i potet fra Nederland – kommunikasjonsplan
Vedtak:
Trond Rafoss er VKMs talsperson for risikovurderingen.
Nedsetting av ad hoc-gruppe for risikovurdering av mykotoksiner i korn
Sakspapirer:
10/904-2_nedsetting av ad hoc-gruppe_notat LS15062010
Vedtak:
Fagruppen nedsetter følgende ad hoc-gruppe til arbeidet med risikovurdering av mykotoksiner
i korn:
Fra faggruppen: Leif Sundheim (leder), Trond Rafoss og Anne Marte Tronsmo
Eksternt medlem: Guro Brodal, Bioforsk Plantehelse
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Høringssvar til Direktoratet for naturforvaltning om to nye forskrifter under
Biomangfoldloven
Sakspapirer:
http://www.dirnat.no/horinger/.
10_903-2a-utkast til høringssvar_LS15062010
Vedtak:
Faggruppen godkjenner det fremlagte utkastet til høringssvar med de merknadene som
fremkom i møtet.
5.

Plantehelsesaker som er under arbeid i arbeids- og ad hoc-grupper

Risikovurdering av rød marg i jordbær
Leif Sundheim og Arild Sletten redegjorde for status i ad hoc-gruppen. Ad hoc-gruppens
utkast til risikovurdering behandles på det neste møtet i faggruppen 12. august.
9.
Plantehelsesaker fra Mattilsynet
Ingen saker.
10.
Selvinitiering av saker
Faggruppen drøftet kort om det er behov for å selvinitiere en risikovurdering av to
skadegjørere i tomat: insektet Tuta absoluta og rotgallenematoden Meloidogyne enterobi.
11.
Saker til hovedkomiteen
Ingen saker.
12.
Møter o.a. av felles interesse
Det ble orientert om siste nytt om konferanse i samarbeid med EFSAs plantehelsepanel på
Svanhovd 22. juli.
12.
Nytt fra sekretariatet
Sekretariatet minnet om CVer og habilitetserklæringer.
13.
Eventuelt
Ingen saker.
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