INBJUDAN

TILL EN UPPSTARTSDAG OM

TILLSYNSPROJEKT OM INTEGRERAT VÄXTSKYDD

18 SEPTEMBER

BOLLERUPS NATURBRUKSGYMNASIUM

Uppstartsdagen vänder sig till dig på kommun eller Länsstyrelse som arbetar med tillsyn enligt
miljöbalken inom lantbruk som berörs av integrerat växtskydd.
Syftet med dagen är att ge ökad kunskap om hur tillsynsprojektet om integrerat växtskydd inom
Miljösamverkan Skåne genomförs och lära dig mer om integrerat växtskydd, även i fält. Det övergripande målet med tillsynsprojektet är att gynna den biologiska mångfalden och minska användningen av kemiska växtskyddsmedel. Du kommer att få kunskap om hur vi som tillsynsmyndigheter motiverar lantbrukarna att arbeta mer med integrerat växtskydd och hur vi använder framtagen
lathund och ställer frågor vid tillsyn. Vi kommer också att presentera en förenklad webbaserad
inrapportering av tillsynsresultaten. Dagen ska även omfatta diskussion och erfarenhetsutbyte om
praktiska aspekter kring projektet.

TID: 18 SEPTEMBER 2019, KL 08.30 – 16.00
PLATS: BOLLERUPS NATURBRUKSGYMNASIUM

PÅ NÄSTA SIDA KAN DU LÄSA PROGRAMMET

PROGRAM
08.30 - 09.00 		

Kaffe/te och fralla

09.00 – 09.05		

Välkomna!

			Inledning, Niklas Hansson, Miljösamverkan Skåne

09.10 – 10.10		
Genomgång av projektet
			Arbetsgruppen, Christel Mårtensson, Elin Nodbring, Gabriella Lundmark, Ida Grimlund, John Nörregård,

			Pardis Pirzadeh,Theres Lundahl
10.10 – 10.30		

10.30 – 11.15		
		
11.15 – 12.00		

Bensträckare
Vad är integrerat växtskydd (IPM)

John Nörregård, Länsstyrelsen Skåne

En lantbrukares syn på integrerat växtskydd,

Magnus Bengtsson

12.00 – 13.00		

Lunch

14.30 – 15.00		

Fika inklusive diskussion i arbetsgrupper, Bollerup

13.00 – 14.30		
Hur ser integrerat växtskydd ut i fält?
			Vi besöker Magnus gård (utomhus – tänk på att ha lämplig klädsel)
15.00 – 15.20		

15.20 – 15.45		
15.45 – 16.00		

Redovisning arbetsgrupper
Frågor och diskussion
Sammanfattning (inkl utvärdering), avslutning

PRAKTISK INFO
KOSTNAD

Uppstartsdagen är kostnadsfri och det ingår för- och eftermiddagsfika samt lunch.
ANMÄLAN

Anmälan görs senast den 9 september till seminariedagen genom länken här. Ange om du har önskemål om specialkost
när du anmäler dig.
MAX ANTAL DELTAGARE:

40 personer och det är först till kvar som gäller.
HUR HITTAR MAN TILL LOKALEN?

Bollerups Naturbruksgymnasium.
När du kommer ska du registreras. Se nedanstående länk för vägbeskrivning.
https://bollerup.se/kontakt/
HUR RESER MAN HIT MED TÅG ELLER EGEN BIL?

Med egen bil kör du till Bollrups Lantbruksgymnasium där det finns parkeringsmöjligheter. Efter lunch kommer vi att ta
oss till en näraliggande gård för genomgång i fält och då är det bra om vi kan samåka. Därefter åker vi tillbaks till Bollerup för de sista passen.
För er som åker till Tomellilla station kommer vi att ha två minibussar som hämtar upp er. Glöm inte att ange i anmälan
om du åker tåg/buss och önskar hämtning och lämning till/från stationen i Tomelilla.
Samordna gärna med din grannkommun om ni kan samåka till Bollerup.
Använd gärna Skånetrafikens reseplanerare:
https://reseplaneraren.skanetrafiken.se/querypage_adv.aspx
OBS! NI SOM ANMÄLT ER KOMMER ATT FÅ ETT UTSKICK 10 SEPTEMBER MED UPPDATERINGAR OM DAGEN.

FRÅGOR

Kontakta Niklas Hansson, 010 – 224 13 64, niklas.hansson@lansstyrelsen.se om du har frågor om utbildningsdagen.

