Protokoll
Fra møte i faggruppen for Fremmede organismer og Handel med
truede arter (CITES)
Dato: 31.10.2016, kl. 10-15
Sted: VKM, Pilestredet Park 7A
Møteleder: Vigdis Vandvik

Deltakere
Fra faggruppen for fremmede organismer og CITES:
Anders Nielsen, Hugo de Boer, Eli K. Rueness, Gaute Velle, Lawrence Kirkendall, Nina E. Nagy, Jan
Ove Gjershaug, Odd Terje Sandlund, Kjetil Hindar
Forfall:
Hans K. Stenøien, Kjersti Sjøtun
Fra Miljødirektoratet, Arts- og vannavdelingen, Artsseksjonen:
Esten Ødegaard (Skype fra kl.13.00)
Fra sekretariatet til VKM:
Maria G. Asmyhr, Merethe Aasmo Finne (13-14)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder Vigdis Vandvik ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene erklærte
at de hadde mulige interessekonflikter i noen av sakene som skulle behandles på møtet.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Agenda og møteinnkallelse ble godkjent.

3.

Evaluering av arbeidet i faggruppen

I forkant av møtet ble det sendt ut en rekke spørsmål som faggruppen skulle svare på.
Spørsmålene gikk på hvorvidt medlemmene var fornøyd/misfornøyd med arbeidet i
faggruppen og prosjektgrupper samt eventuelle tiltak for forbedring. Alt i alt var
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medlemmene fornøyde med arbeidet i faggruppen, både i forhold til prosjektdeltagelse og
faggruppemøter.

4.
Ny bestilling: Vurdering av sammenhengen mellom
lindetrær og tidlig død hos humler og andre pollinatorer
Miljødirektoratet har sendt et utkast til bestilling på en vurdering av sammenhengen mellom
lindetrær og tidlig død hos humler og andre pollinatorer. Innholdet og omfanget av
bestillingen ble diskutert. Bestillingen skal behandles i sekretariatet før en eventuell
prosjektgruppe nedsettes.

5.

Presentasjon pågående prosjekter

Faglig leder CITES EU-liste prosjektgruppen orienterte om status for rapporten. Publiseringen
av rapporten er utsatt etter oppdragsgivers ønske. Faggruppen hadde lest og kommentert på
rapportutkastet og prosjektgruppen har revidert basert på disse innspillene.
Kjetil Hindar orienterte om status for arbeidet med risikovurderingen av australsk
ferskvannskreps.
Sekretariatet orienterte om arbeidet med Chronic Wasting Disease hos hjortedyr i Norge.

6.

Metodikk for miljørisikovurderinger

Sekretariatet har besluttet å gjøre metodikkprosjektet til et internt prosjekt i VKMs
sekretariat, på lik linje med andre og lignende prosjekter hos VKM (for eksempel
usikkerhetsprosjektet). Medlemmene av den tidligere prosjektgruppen skal fungere som
referansepersoner på denne rapporten.

7.

Nye møtedatoer

25.01.17
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