09/902-5-endelig

Protokoll fra møte i Faggruppen for plantehelse (Faggruppe 9) i VKM
10. desember 2009 kl. 11:30-16:30

Deltakere:
Fra Faggruppe 9:
Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), May Bente Brurberg, Trond Hofsvang, Trond
Rafoss og Anne Marte Tronsmo
Forfall: Bjørn Økland, Brita Toppe, Christer Magnusson
Fra Mattilsynet: Kari Romstad, Helge Løtveit (sak 8)
Fra sekretariatet til VKM:
Elin Thingnæs Lid

1.
Velkommen, forfall, habilitet og godtgjøring
Møteleder ønsket velkommen til møte i VKMs Faggruppe 9. Tre av medlemmene hadde
meldt forfall til møtet. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile i noen av sakene.

Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden
2.
Innkalling og forslag til dagsorden ble godkjent uten endringer.

3.
Oppfølging av forrige møte i faggruppen
Protokollen fra sist møte ble godkjent.

4.

Plantehelsesaker som skal behandles på møtet

Risikovurdering av tre arter i slekten Liriomyza
Forslagene fra ad hoc-gruppen, Trond Hofsvang og Arild Andersen, til risikovurderinger for
Liriomyza huidobrensis, Liriomyza sativae og Liriomyza trifolii ble presentert og gjennomgått
på møtet.
Vedtak: De tre fremlagte utkastene til risikovurderinger godkjennes av faggruppen med de
merknader som fremkom i møtet. Sekretariatet og faggruppeleder ferdigstiller
risikovurderingene.
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Rød marg i jordbær
Vedtak: Faggruppen oppretter følgende ad hoc-gruppe som skal levere utkast til
risikovurdering av rød marg i jordbær og svar på spørsmålene i Mattilsynets bestilling:
Leif Sundheim, Trond Rafoss, Arne Stensvand, Bioforsk (ekstern ekspert), Arild Sletten,
Bioforsk (ekstern ekspert).
Potetimport fra Nederland
Vedtak: Faggruppen oppretter følgende ad hoc-gruppe som skal levere utkast til
risikovurdering av mørk ringråte i potet og svar på spørsmålene i Mattilsynets bestilling:
Leif Sundheim, Trond Rafoss, Arild Sletten, Bioforsk (ekstern ekspert)

5.

Plantehelsesaker som er under arbeid i ad hoc-grupper

Furuvednematode (FVN) del 2 – orientering om status.
Ad hoc-gruppen, Leif Sundheim, Trond Rafoss, Bjørn Økland, Christer Magnusson, Birger
Solberg, UMB (ekstern ekspert), er godt i gang med arbeidet med del II av risikovurderingen.
Faggruppen ble orientert om framdriften.
Vedtak: Faggruppen tar orienteringen til etterretning.

6.

Faggruppens årsplan

Saken ble utsatt.

7.

Plantehelsesaker i Mattilsynet

Saken ble utsatt.

8.
Selvinitiering av saker
Helge Løtveit orienterte om Mattilsynets arbeid med en områdeanalyse om planter og
planteprodukter. Saken ble drøftet.
Vedtak: Orienteringen fra Mattilsynet tas til etterretning.

9.

Saker til hovedkomiteen

Vedtak: Ingen saker

10.

Saker fra møte i hovedkomiteen

2

09/902-5-endelig
Trond Rafoss orienterte fra møtet i Hovedkomiteen, VKM 3. desember 2009.
Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.

11.

Møter o.a. av felles interesse

Anne Marte Tronsmo orienterte om konferansen Plant and Microbe Adaptation to Cold
(PMAC 2009).
Leif Sundheim deltar i EPPO’s arbeid med en risikovurdering av Phytophthora kernoviae, og
han refererte fra det første møtet i arbeidsgruppen.
Vedtak: Orienteringene tas til etterretning.

12.

Nytt fra sekretariatet

Saken ble utsatt.

13.

Eventuelt

Ingen saker.

14.

Nye møtedatoer

Vedtak: Neste møtedato fastsettes senere.
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