Protokoll
For møte i faggruppen for plantevernmidler
Dato: 21.03.2019, kl. 10.00
Sted: Sandakerveien 24 C, bygg D, inngang D11
Møteleder: Asbjørn Magne Nilsen

Deltakere
Fra faggruppen for plantevernmidler: Asbjørn Magne Nilsen (leder), Anders Ruus, Dagrun
Engeset, Hubert Dirven, Jan Ludvig Lyche, Ole Martin Eklo, Tor Fredrik Holth (fra kl. 13)
Fra VKMs sekretariat: Elin Thingnæs Lid (punkt 1-4), Inger Therese Lillegaard (punkt 3, 4),
Tanya Kristiansen (punkt 7), Nana Asare (referent)
Fra Mattilsynet: Ingen

1. Velkommen, fravær, habilitet og godtgjøring
Faggruppeleder Asbjørn Magne Nilsen ønsket velkommen til møtet. På spørsmål fra
faggruppeleder erklærte ingen av medlemmene seg inhabile i sakene som skulle behandles
på møtet.

2. Godkjenning av møte-innkallelse og dagsorden
Agenda og møteinnkallelse ble godkjent uten merknad.

3. Saker fra møte i hovedkomiteen
Faggruppeleder orienterte om saker fra siste møte i hovedkomiteen, blant annet en sak
rundt GMO mat og pesticid rester. Faggruppen ønsker å bli informert tidlig i saker som
gjelder plantevernmidler i VKM.

4. Sak(er) til behandling på møtet: Forslag til selvinitiering
-

Risikovurderinger av plantevernmiddelrester - v/Hubert Dirven og Nana Asare
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Dirven presenterte forslaget om plantevernmiddelrester, og Asare la frem de innkomne
innspillene fra samarbeidsgruppen for mat og fôr samt Mattilsynet. Mattilsynet mener at
norske forbrukere vil være dekket av EFSAs risikovurderinger for MRLer som fastsettes i EU
samt CODEX, og har derfor vurdert at det ikke er nødvendig å gjøre egne vurderinger, særlig
når den norske kostholdsdata for voksne tas inn i PRIMO-modellen. Deretter ble det
diskusjon i plenum rundt de innkomne innspillene, og veien videre.
Et alternativt prosjekt der man ser på blandingseffekter med bruk av EuroMix toolbox er ikke
vurdert eller lagt frem for Mattilsynet. Folkehelseinstituttet ved Dirven vurderer å presentere
dette til Mattilsynet direkte som del av en planlagt gjennomgang av EuroMIx toolbox i flere
avdelinger i MT.
Vedtak: Faggruppen venter med videre arbeid, og følger arbeidet som foregår i EFSA.
-

Retningslinjer for historiske kontroller - v/Jan Ludvig Lyche og Nana Asare

Lyche presenterte bakgrunn til forslaget om historiske kontroller. Deretter ble det diskusjon i
plenum.
Vedtak: Faggruppen avventer et grundig svar fra Mattilsynet om forslaget før den
bearbeider mandatet videre.

5. EFSAs høringssaker
Norge tok inn EUs regelverk for plantevernmidler i en ny forskrift for plantevernmidler
sommeren 2015, fordi Norge gjennom EØS-avtalen er tilsluttet EUs godkjenningsordning for
bruk av pesticider. I EU er aktive stoffer evaluert gjennom en gradvis tilnærming:
-

-

-

En produsent sender en søknad om godkjenning av et virkestoff til et utpekt
rapportørmedlemsland (RMS), sammen med et dossier.
RMS utfører en innledende risikovurdering og bearbeider utkast til en
vurderingsrapport, en såkalt draft assessment report (DAR) for det nye stoffet eller
en fornyelse av vurderingsrapport, en såkalt renewal assessment report (RAR) for et
allerede godkjent aktivt stoff.
EFSA går gjennom denne foreløpige rapporten (DAR/RAR) i samarbeid med alle
medlemslandene via en offentlig høringsprosess, og oversender deres konklusjon på
virkestoffet til EU-kommisjonen.
EU-kommisjonen iverksetter en lovgivende beslutning om å ta med/ikke ta med
stoffet i EUs liste over godkjente aktive stoffer.
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VKMs faggruppe for plantevernmidler har på eget initiativ gjennomgått rapportørlandets
vurdering av to aktive stoffer: klofentezin og jern pyrofosfat. Faggruppen hadde innspill til
vurderingen av klofentezin og sendte dette til EFSA 20. desember 2018. Faggruppen hadde
ingen innspill til jern pyrofosfat.
Prosjektleder ba faggruppen om tilbakemelding i forhold til forbedringspunkter i prosessen,
og med tanke på utforming av videre arbeid med høringsinnspill til EFSA. Dette førte til
diskusjon om alternative aktiviteter i faggruppen.
Vedtak: Medlemmene vil undersøke mulige temaer/arenaer som er relevante for
risikovurderinger, og sende skriftlig forslag til prosjektleder innen 01.06.2019 slik at disse
kan diskuteres på neste faggruppemøte.

6. Terminologiveilederen
Nilsen gikk gjennom VKMs terminologiveileder og viste hvordan veilederen kan brukes i våre
risikovurderinger. Veilederen er ikke endelig og det er behov for utprøving i ulike prosjekter
for videreutvikling av dokumentet.

7. Nytt fra sekretariatet: Nye Risken - VKMs SharePoint
Senior kommunikasjonsrådgiver, Tanya Kristiansen informerte om VKMs nye
samarbeidsplattform, Risken (VKMs SharePoint). Kristiansen viste til arbeidsstøtte siden VKM
bruker SharePoint online/Office 365 når vi jobber i prosjektene våre. Dvs. alle
risikovurderingene til VKM har et eget prosjektrom, og alle faggruppene har sitt eget
faggrupperom på SharePoint samt tilsvarende kanaler i Teams.
Alle oppfordres til å følge online opplæringen her på Office 365. Ikke nøl med å ta kontakt
med Kristiansen hvis det er noe som er uklart.

8. Møter og konferanser av interesse
Asare og Engeset fortalte kort om sine erfaringer, og om diskusjoner på EFSAs workshop "In
vitro comparative metabolism studies in Regulatory Pesticide Risk Assessment" Parma, EFSA,
15-16 November 2018. Presentasjoner samt resultater fra gruppearbeidene blir sendt til
faggruppen etter at EFSA har publisert disse.
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9. Saker til hovedkomiteen
Ingen saker

10. Eventuelt
En av medlemmene hadde ønske om å ta opp en sak angående Norges rolle/status i EU
gjennom EØS avtalen. Vedkommende ble bedt om å sende et skriftlig notat om dette til
prosjektleder som vil formidle saken til ledelsen i VKM. Leder av faggruppen får notatet før
det formidles til ledelsen i VKM.

11. Nye møtedatoer
Neste møtedato i faggruppen blir sannsynligvis i august, og dette vil bli kommunisert via
Doodle.

Agenda møte i faggruppen for plantevernmidler
21.03.2019

4

