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Utkast til protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse (faggruppe 9) i VKM  
21. mai 2010 kl. 11:30-14:30 

 
 
 
Deltakere: 
Fra Faggruppe 9:  
Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Christer Magnusson, Bjørn Økland, Trond 
Hofsvang, Arild Sletten, Halvor Solheim 
 
Forfall: Brita Toppe, Anne Marte Tronsmo, Trond Rafoss 
 
Fra Mattilsynet: ingen til stede 
 
Fra sekretariatet:  
Åshild Ergon 
 
 
1. Velkommen, forfall, habilitet og godtgjøring 
Leif Sundheim ønsket velkommen til det første møtet i VKMs Faggruppe 9 etter oppnevning 
av ny komité. To 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:  
10/902-1_utkast 
 
Vedtak:  
Protokollen fra møtet den 22. mars godkjennes.   
 
 
4.  Introduksjon til VKM-arbeidet 
Leif Sundheim og Åshild Ergon orienterte om VKM og om hvordan VKM arbeider. 
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Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
5.  Årsplaner for hele VKM og for faggruppe plantehelse 
 
Sakspapirer:  
09/026-1_Årsplan VKM 2010_endelig overføringsdokument 
 
Vedtak:  
Årsplanen tas til etterretning. 
 
 
6.  VKMs kommunikasjonsarbeid 
VKMs kommunikasjonsrådgiver, Astrid Bjerkås, orienterte om VKMs 
kommunikasjonsarbeid, bl.a. om kommunikasjonsstategi, vårt ansvar for faktisk å nå ut med 
informasjon og for å skape dialog, retningslinjer for håndtering av media, maler, kommende 
ekstranett-løsning, og behov for å ha en kommunikasjonsplan for hver risikovurdering. 
 
Vedtak:  
Orienteringen tas til etterretning. 
 
 
7. Plantehelsesaker som skal behandles på møtet 
 
Mykotoksiner i korn – behandling av utkast til bestilling fra Mattilsynet 
Leif Sundheim orienterte om den tidligere prosessen med Mattilsynet. 
 
Sakspapirer:  
10/004-2 Saksframlegg mykotoksiner HK-møte 10 03 2010 
10/904-1_Utkast til bestilling fra Mattilsynet 22042010 
10/904-1_Notat om utkast til bestilling LS 15052010 
 
Vedtak:  
Leif Sundheim sitt notat til bestillingen er faggruppens innspill til Mattilsynet. 
 
 
8. Plantehelsesaker som er under arbeid i arbeids- og ad hoc-grupper 
 
Furuvednematode – del 2 
Leif Sundheim og Bjørn Økland redegjorde for status. Ad hoc-gruppen skal ha et møte 25. 
mai, og tar da sikte på å sluttføre rapporten. Deretter skal den behandles i FG9 på møtet 22. 
juni.   
 
Risikovurdering av mørk ringråte i importerte poteter fra Nederland 
Leif Sundheim og Arild Sletten redegjorde for status i arbeidsgruppen. Sluttdato for 
utredningsarbeidet hos Bioforsk Plantehelse er 15. juni. 
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Risikovurdering av rød marg i jordbær  
Leif Sundheim og Arild Sletten redegjorde for status i ad hoc-gruppen. Bioforsk Plantehelse 
leverer sin utredning innen 1. august. 
 
 
9.  Plantehelsesaker fra Mattilsynet 
Ingen saker. 
 
 
10. Selvinitiering av saker 
Ingen innspill. 
 
 
11. Saker til hovedkomiteen 
Ingen saker. 
 
 
12. Møter o.a. av felles interesse 
Ingen nye møter siden sist. 
 
 
12. Nytt fra sekretariatet 
VKM-medlemmenes CVer skal publiseres i et forenklet standardformat på VKMs nettsider. 
Sekretariatet vil lage utkast som medlemmene vil få se og eventuelt rette opp. 
 
 
13. Eventuelt 
 
Valg av nestleder 
Leif Sundheim foreslo valg av Trond Hofsvang som nestleder for faggruppen.  
 
Vedtak: 
Trond Hofsvang er valgt til nestleder av VKMs faggruppe for plantehelse. 
 
To høringer fra Direktoratet for naturforvaltning (DN) 
VKM mottok få dager før møtet følgende høringer: 

• Høring av forslag til forskrift om innførsel og utsetting av fremmede organismer 
• Høring av forslag til forskrift om utsetting av utenlandske treslag 

 
Høringspapirene ble sendt til faggruppemedlemmene den 20. mai og de hadde ikke 
tilstrekkelig tid til å sette seg inn i saken. Fristen for å komme med innspill til DN er 6. 
august. 
 
Vedtak: 
Følgende arbeidsgruppe nedsettes for å utarbeide forslag til høringssvar: Leif Sundheim, Arild 
Sletten, Trond Hofsvang og Halvor Solheim. Forslaget behandles på neste faggruppe-møte. 
 
 


