Nr. 25, Augusti 2017
Under det kommande året kommer det att vara lite förändringar när det gäller våra
tjänster. Malin Nyrén är föräldraledig och tills hon kommer tillbaka kommer Mia Davidsson
att ansvara för att detta nyhetsbrev kommer ut. Fr o m 1 nov kommer även John
Nörregård att gå på föräldraledighet och när det gäller frågor om växtskydd kan ni vända
er till Tom Espgård, 010224 13 14, tom.espgard@lansstyrelsen.se och till Sara
Svensson, 010224 12 29, sara.svensson@lansstyrelsen.se och växtnäringsfrågor till
Mia Davidsson, 010224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se.
Vi önskar er en härlig höst!

Förslag till ny vägledning om tillstånd och anmälan vid
användning av växtskyddsmedel
Det verkar att inom kort komma en vägledning från naturvårdsverket om tillstånd och
anmälan vid användning av växtskyddsmedel på särskilda områden tillexempel
hårdgjorda ytor. Förslaget är fortfarande ute på remiss och sista svarsdatum är den 1
september. Ni finner förslaget här:

Förslag till ny vägledning

De gamla farosymbolerna har
slutat gälla
Från den 1 juni 2017 ska alla kemiska
produkter som du köper eller säljer vara
klassificerade, förpackade och märkta enligt
reglerna i CLPförordningen. Produkter som
är märkta enligt äldre regler får inte
importeras eller finnas till försäljning efter
den 1 juni. Läs mer på
Kemikalieinspektionens hemsida;

Äldre märkning upphör att gälla

Nationell handlingsplan för ett hållbart användande av
växtskyddsmedel perioden 20182022
För ett tag sedan var den nationella handlingsplanen för ett hållbart användande av
växtskyddsmedel för perioden 2018  2022 ut på remiss. Detta dokument ligger som
vanligt som ett fundament för kommande projekt och arbete gällande
växtskyddanvändning. Det var i stort ganska likt föregående periods handlingsplan. Det
som lyfts fram mer i denna handlingsplan jämfört med föregående är ekologisk odling.
Vad det kommer innebära är svårt att avgöra i detta skede då sista svarsdag för denna
remiss var den 16 augusti. För de av er som är intresserade av att läsa förslaget för
kommande periods nationella handlingsplan gällande ett hållbart användande av
växtskyddsmedel finner det här:

Nationell handlingsplan växtskydd 20182022

Jättelokan
Jättelokan ger höga och täta bestånd och
tränger ut annan växtlighet och kan
dessutom ge svåra brännskador på
människans hud i kombination med solljus.
Den bör därför bekämpas. Jordbruksverket
har upphävt den förskrift som gett
Länsstyrelsen möjlighet att fatta tvingande
beslut om bekämpning av jättelokan; SJVFS
1998:31, och istället är det nu
Jordbruksverket som fattar dessa beslut när
det finns särskilda skäl.

Jätteloka kan hota den biologiska
mångfalden

Kemikalieinspektionen har kontrollerat otillåtna
växtskyddsmedel
Under våren 2017 genomförde Europol ett kontrollprojekt – operation Silver Axe II – i
samarbete med Europeiska byrån för bedrägeribekämpning, OLAF, och myndigheter i 16
EUländer i Sverige var det kemikalieinspektionen tillsammans med Tullverket som
medverkade i detta EUprojekt för att kontrollera importen av otillåtna växtskyddsmedel
till Sverige. Det som är positivt från detta EUprojekt är att inga otillåtna växtskyddsmedel
importerats till Sverige under denna tid men det hittades totalt 122 ton otillåtet
importerade växtskyddsmedel i de andra medverkande EUländerna.
För den som är intresserad av att läsa mer om EUprojektet kan göra så på Europols
hemsida:

Otillåtna växtskyddsmedel
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