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Deltakere: 

Fra Faggruppe for plantehelse (Faggruppe 9):  

Leif Sundheim (faggruppe- og møteleder), Trond Hofsvang, Anne Marte Tronsmo, Arild Sletten, 

Halvor Solheim, Trond Rafoss og Christer Magnusson  

Forfall: Bjørn Økland 

 

Fra prosjektgruppen økologisk mat og produksjon (fra kl. 9-12.00): 

Lars Olav Brandsæter, Guro Brodal 

Forfall: Anne Kjersti Uhlen, Siv Fagertun Remberg 

 

  

Fra Mattilsynet, hovedkontoret, seksjon planter, økologi og GM (Ås): 

Monica Wear Stubberud (kl.9-1200), Hilde Paulsen (kl. 12-1330) 

 

Fra sekretariatet til VKM:  

Marie Louise Wiborg, Juliana I.S. Perminow (ref.) 

 

1 Velkommen, fravær, habilitet og godgjøring 

Leif Sundheim ønsket velkommen til møtet. Ingen av medlemmene meldte seg inhabile i noen av 

sakene.  

 

2 Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden 

Møteinnkallelse og dagsorden ble godkjent. 

 

3 Saker fra møtet i Hovedkomiteen 

Leder av faggruppen orienterte om hva som ble diskutert på siste møte, stikkord: presentasjon av 

VKMs risikovurdering om vurdering av risiko knyttet til konsum av hjortevilt felt med 

blyholdig ammunisjon, status for VKMs arbeid med salterstatteren kaliumklorid, forfatterskap og 

kreditering, dissens i faggrupper, bruk av referee som arbeidsmetode i Hovedkomiteen. 
 

4 Saker som skal behandles på møtet 

Vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat – Del 1: 

plantehelse og planteproduksjon 

Utkast til vurdering ble gjennomgått i plenum og diskutert kapittel for kapittel. Det gjenstår noe arbeid 

med både tekst og tabeller for flere av kapitlene, og prosjektmedlemmene lovet å oppdatere disse 

snarest.  

 

 

 

 

Protokoll 

Fra møte i Faggruppen for plantehelse 

 

Dato: 06.01.2014, kl. 0900 - 1330 

Sted: Bioforsk Plantehelse, Ås  

Møteleder: Leif Sundheim 
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Vedtak: 

 

Faggruppen godkjente mye av teksten på møtet. Oppdatert tekst og tabeller for delene som ikke var 

ferdig til møtet skal sirkuleres i prosjektgruppen før faggruppen får bidragene til endelig godkjenning. 

Sekretariatet ønsker å motta disse reviderte innspill senest 15. januar for å ferdigstille dokumentet før 

neste møte i hovedkomiteen. 

 

Aktivitetsplan for 2014  

 
I forkant av møtet var utkast til VKMs aktivitetsplan for 2014 sendt ut. VKMs aktivitetsplan skal 

godkjennes av Hovedkomiteen første kvartal 2014.  

 

Faggruppens medlemmer diskuterte utkastet og kom med innspill på aktiviteter som kan være aktuelle 

å gjennomføre i 2014 for Hovedkomiteen.  

 

Alle faggruppene skal få utkast til aktivitetsplan til behandling for å spille inn faggruppenes planlagte 

aktiviteter for 2014. Her vil Mattilsynets liste over forslag til bestillinger være nyttig.  

 

Aktiviteter faggruppen vil arbeide med i 2014: 

 

 Ferdigstille vurdering av kunnskap om økologisk produksjon og økologisk produsert mat. 

Status: Arbeidet er nesten sluttført. En del finpuss utføres i første halvdel januar. Saken 

(plantehelse-delen) skal behandles i Hovedkomiteen 10.02.2014. 

 Starte opp og utføre første halvdel av en vurdering av Agrilus planipennis. Status: Det 

er satt ut et oppdrag til å skrive utkast til vurdering til Skog og Landskap, prosjektplan 

og endelig bestilling foreligger (også engelsk versjon). Sekretariatet vil sørge for 

fremdriften i prosjektet. Vurderingen skal ferdigstilles innen utgangen av september 

2013. 

 Vurdere om det er behov for en full risikovurdering av Anoplophora glabripennis . Status: 

Mattilsynet skal vurdere om en enklere vurdering er tilstrekkelig for denne skadegjøreren. Det 

er ønskelig fra VKMs side at bestillingsutkastet kommer i løpet av mai 2014. 

 Risikovurdering av smitte fra avfall og avløp fra bedrifter som mottar poteter mm til videre 

bearbeiding. Sammen med Mattilsynet komme frem til en endelig bestilling. Status: 

Mattilsynet informerer om at de planlegger å jobbe med dette i andre halvdel av 2014. 

Vedtak: 

Faggruppen godkjente innspill til aktivitetsplan for 2014. Sekretariatet sørger for at 

faggruppens forslag til aktiviteter spilles inn til det neste møte i Hovedkomiteen. 
 

Forskningsbehov 

 

Hovedkomiteen har besluttet å lage en samlet rapport fra perioden 2010-2014 der VKM 

synliggjør viktige kunnskapshull.   

 

I den sammenheng er faggruppene bedt om å spille inn viktige forsknings- og databehov 

innenfor faggruppens ansvarsområde.  
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Faggruppen diskuterte dette på møtet og det kom blant annet opp at det er behov for en større satsing 

på fremtidige trusler (både "emerging og re-emerging threats/pathogens").  

 

Vedtak: 

Leder og koordinator av faggruppen fikk i oppgave å lage et forslag til forsknings- og databehov fra 

faggruppen som skulle sendes til faggruppemedlemmene for kommentering før innspillene ble sendt 

over til Hovedkomiteen innen utgangen av januar.  

 

5 Status for øvrige saker i faggruppen 

Faggruppens vurdering vedrørende konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge 

tilsvarende EUs minstekrav ble ferdigstilt og levert i oktober 2013. 
 
 

6 Orientering fra Mattilsynet 

Observatøren fra Mattilsynet orienterte om at de for øyeblikket ikke har planer om å bestille flere 

risikovurderinger på plantehelseområdet enn de som er nevnt ovenfor. 

 

 

7 Møter og annet av felles interesse 

Leder av faggruppen orienterte om at han hadde vært på møte i EFSAs nettverk for risikovurderinger 

innen plantehelse (Parma, oktober 2013). I tillegg informerte han om en workshop on ‘Data collection 

and information sharing in plant health’, som EFSA og EPPO arrangerer i felleskap (Parma, 1.-3. april 

2014). 

 

Et faggruppemedlem informerte om en konferanse om skogsskadegjørere "Predicting Pests & 

Disease in European Forests" i Joensuu, Finland (onsdag 19. til torsdag 20. februar 2014), 

hvor blant andre Agrilus planipennis er tema. 

 

8 Nytt fra sekretariatet 

Sekretariatet informerte om: 

 

 Søknadsfristen for å søke om medlemskap i VKM for perioden 2014-2018 var 10. januar 2014 

 

 Viktige datoer i forbindelse med VKMs 10-årsjubileum i 2014 og oppnevning av ny komité: 

o 16. juni: opplæringsdag for ny komité 

o 17. juni: VKMs jubileumskonferanse 

o 18.-19. juni: VKM er vertskap for møtet i EFSA Advisory Forum 

 

 VKMs koordinator for Faggruppen for plantehelse har fødselspermisjon. Juliana I.S. 

Perminow skal være vikar. 

 

 

9 Eventuelt  
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Ingen saker ble tatt opp under eventuelt 

 

10 Nye møtedatoer 

Dato for neste møte: onsdag 05.03.2014 

 

 


