Protokoll
Fra møte i faggruppen for fremmede organismer og handel med
truede arter (CITES)
Dato: 29.05.2017, kl. 10.00-15.30
Sted: VKM
Møteleder: Vigdis Vandvik

Deltakere
Fra Faggruppe:
Anders Nielsen, Hugo de Boer, Eli K. Rueness, Hans K. Stenøien, Odd Terje Sandlund, Jan Ove
Gjershaug, Kjetil Hindar, Lawrence Kirkendall, Gaute Velle, Vigdis Vandvik
Forfall:
Kjersti Sjøtun
Fra Miljødirektoratet, Seksjon: Artsseksjonen, Viltseksjonen
Janne Øvrebø Bohnhorst (kl. 10-12 og 14 30-15.30) og Jo Anders Auran (kl. 10.40-12)
Fra sekretariatet til VKM:
Maria Gulbrandsen Asmyhr, Siamak Yazdankhah (10-10.40), Micael Wendell (kl. 13.45-14.30)

1.

Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring

Faggruppeleder ønsket velkommen. Ingen hadde noe å melde i forhold til habilitet.

2.

Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden

Godkjent. Det ble gjort noen justeringer på rekkefølgen av dagsorden.

3.

Introduksjon og presentasjon av AMR i viltlevende arter

Siamak Yazdankhah (VKM) presenterte en ny bestilling fra Miljødirektoratet som går på
utvikling av antimikrobiell resistens i miljøet og hos viltlevende arter. Oppdraget går ut på å
lage en kunnskapsoppsummering av studier som går på AMR i miljøet. Hvis det foreligger
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nok data om enkeltarters rolle skal det også lages en risikovurdering. Prosjektet vil gå over
to faser, hvorav den første fasen er en å lage en oppsummering. Det er nedsatt en
prosjektgruppe for den første fasen av prosjektet, men det er ønske om innspill og
samarbeid med faggruppen for fremmede organismer i dette prosjektet. Den andre fasen vil
fokusere på å lage spesifikke risikovurderinger for en rekke ulike dyregrupper (fugl, pattedyr,
reptiler og amfibier). Faggruppen spilte inn at også insekter og deres potensiell rolle i forhold
til AMR bør med i denne vurderingen.

4.

Gjennomgang og godkjenning av stokkand-rapport

Eli K. Rueness, faglig leder for stokkand-prosjektet, ga en innledende presentasjon av
arbeidet med rapporten. I tråd med det som ble bestemt under evalueringen av faggruppens
arbeid før jul ble Stokkand-rapporten behandlet på to faggruppemøter. I tillegg ble fire
medlemmer av faggruppen benyttet som referansepersoner, og fikk rapporten til
kommentering underveis.
Prosjektet er tverrfaglig, og faggruppen for dyrehelse og velferd var også koblet på arbeidet.
Delen som omhandlet dyrehelse og velferd var enda ikke helt ferdig da faggruppemøtet ble
avholdt, så det ble avtalt at rapporten skulle sendes ut på elektronisk godkjenning i
faggruppen så snart denne delen var komplett.

5.
Gjennomgang av rutiner og forventninger til godkjenning
og prosjektarbeid hos VKM
Det var behov for gjennomgå rutiner rundt godkjenning og prosjektarbeid hos VKM. VKM får
konkrete og tidsavgrensede oppdrag fra Miljødirektoratet og Mattilsynet. Tidsplanen hvert
prosjekt må foreholde seg til formidles på oppstartsmøte. Denne planen er stort sett endelig,
og den involverer ikke bare faggruppen, prosjektgruppen og oppdragsgiver, men også en
rekke ansatte i kommunikasjon og administrasjon hos VKM. Det er derfor svært sjelden det
er mulig å flytte på endelig deadline, og dette er viktig å ha i bakhodet når man får en
tidsplan presentert tidlig i et prosjekt.

6.

Nye bestillinger

Det har kommet inn en felles bestilling fra Mattilsynet og Miljødirektoratet på villsvin.
Oppdraget går ut på å lage en vurdering av spredning og bestandsutvikling hos villsvin i
Norge, og hvis mulig si noe om spredningshastighet og geografisk omfang. Videre ønskes
det en vurdering av risikofaktorer for dyrehelse i forbindelse med spredning og
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bestandsutvikling av villsvin i Norge, og da konkret hvilke smittestoffer som kan introduseres,
risikoen for spredning av afrikansk svinepest, samt en vurdering av smitterisiko mellom
villsvin og tamsvin. Det vil være naturlig å dele denne bestillingen opp i to faser, hvorav fase
1 ser på bestandsutvikling og spredning av arten i Norge, og fase to ser på smittespredning.
Bestillingen behandles i VKMS sekretariat og en prosjektgruppe skal nedsettes i løp av
sommeren. Prosjektleder for dette arbeidet vil være Danica Grahek-Ogden.
Artsdatabanken holder for tiden på med en ny og oppdatert versjon av svartelisten, og
villsvin er en av artene som inngår i dette arbeidet. For å unngå dobbeltarbeid vil det kunne
være aktuelt å invitere de som gjør denne vurderingen med i prosjektgruppen hos VKM.
Fase 1 av VKMs vudering vil ta utgangspunkt i svartelistevurderingen fra Artsdatabanken.
Det er ikke bestemt hvilken faggruppe som skal godkjenne rapporten fra dette prosjektet.
Miljødirektoratet orienterte kort om en kommende bestilling på snegler. Miljødirektoratet
mottar et økende antall søknader om tillatelse til import og hold av en rekke sneglearter som
hobbydyr. For å lette prosessen med søknadsbehandling vil det være aktuelt å be om en
risikovurdering fra VKM. Dette oppdraget vil være tilsvarende oppdragene på insekter og
edderkoppdyr og akvarieplanter, altså en vurdering av risiko for uheldige følger for norsk
biologisk mangfold som en følge av import og hold av en rekke sneglearter. Sekretariatet
avventer et utkast til bestilling fra Miljødirektoratet og vil nedsette en prosjektgruppe så
snart som mulig etter at bestillingen er behandlet. Rapporten skal godkjennes i faggruppen
for fremmede organismer og handel med truede arter.

7.

Metodedokumentet

Rapporten metodikk for miljørisikovurderinger skal nå ferdigstilles. Prosjektet har pågått
siden faggruppen for fremmede organismer startet, og har gått fra å være et metodeutviklingsprosjekt til å bli en sammenstilling av de mest kjente og brukte metodene for
økologiske risikovurdering. Rapporten er tenkt som et oppslagsverk til nye prosjektgrupper.
Sekretariatet ferdigstiller rapporten.

8.

VKM/EFSA felles symposium

VKM og EFSA (European Food Safety Authority) skal arrangere et felles symposium i Oslo 26
og 27 november, 2017. Tema for symposiet er hvordan vi kan utvikle spesifikke
beskyttelsesmål for bruk i miljørisikovurderinger. Med utgangspunkt i EFSAs nye
retningslinjer for å sette beskyttelsesmål er målet dialog og samarbeid mellom de som gjør
risikovurderinger og de som tar beslutninger og forvalter basert på disse vurderingene.
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Faggruppemedlemmene oppfordres til å melde seg på symposiet. Reiseutgifter vil dekkes for
de som kommer utenbys fra. Programmet og informasjon om påmelding ligger på VKM sine
nettsider.

9.

Eventuelt

Maria går ut i fødselspermisjon fra 10 juli og er tilbake igjen 20 April 2018. Det vil settes inn
en vikar for denne perioden.
Det skal i 2018 nedsettes en ny vitenskapskomité, nærmere informasjon om søknadsfrist og
prosessen rundt utvelgelse kommer til høsten.
Det er planlagt et faggruppemøte til i år. Det vil bli satt til november eller tidlig desember,
slik at det kan fungere som et godkjenningsmøte for sneglerapporten. Det vil dermed være
behov for at den tidlige gjennomgangen av rapporten gjøres elektronisk. Mer om dette så
snart bestillingen er klar.
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