Nr. 26, Januari 2018
Efter en extremt regnig och grå höst hoppas vi nu på en bättre vår. Det har varit stora
problem med höstsådd och gödslekörning och det finns lantbrukare som fortfarande inte
kunnat komma ut på sina marker.
Här på Länsstyrelsen har nu även John Nörregård gått på föräldralediget precis om
Malin Nyrén. Malin kommer dock tillbaka under våren. När det gäller frågor om växtskydd
kan ni fortsatt 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 ett Gott Nytt År!

Växtskyddsmedel i tunnelodling
Det ska framgå av märkningen på ett växtskyddspreparat att det är godkänt för
tunnelodling. Är det inte angivet är det inte riskbedömt vad gäller exponering för
användaren och för de resthalter som kan uppkomma och påverka den som äter av
produkterna och därmed inte godkänt. Läs mer:

Läs mer om tunnelodling

Ny vägledning från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har tagit fram en ny vägledning för vad ni på kommunerna ska tänka
på när det gäller växtskyddsmedel när ni handlägger tillståndsärenden. Tillstånd krävs
när man ska använda växtskyddsmedel på till exempel hårdgjorda ytor som gårdsplaner.
Läs mer i vägledningen:

Vägledning

Problem med att sprida
gödsel
Många lantbrukare har haft problem med att
sprida sin stallgödsel under hösten och det
finns de som fortfarande inte har kunnat
komma ut på sina marker. Hur kan de
lantbrukare, som fått dispens och som ni har
en dialog med, lösa sina problem? Ja, här
får man hitta bästa tänkbara lösningar i
varje enskilt fall. Först och främst bör man
försöka att hitta lagringsutrymme. I något
enstaka fall och om det finns praktiska
möjligheter kanske man kan separera
gödseln i en fast och en flytande fas och på
så vis lösa lagringen. Ni är givetvis
välkomna att diskutera problematiken med
oss på Länsstyrelsen och Jordbruksverket
kan vara behjälpliga om ni hamnar i konflikt
med lagstiftningen.

Nytt i SFS 2014:425
Den som sprider flera växtskyddsmedel som innehåller ett och samma verksamma ämne
på en och samma yta ska, så långt det är möjligt, se till att spridningen av medlen inte
överskrider de villkor för dosering och antal behandlingar som gäller för ett enskilt av
dessa växtskyddsmedel.
Det går inte längre att söka dispens för att använda kemiska växtskyddsmedel för
nedvissning eller ogräsbekämpning kortare tid än 30 dagar före skörd, vid odling av
spannmål avsedd för produktion av livsmedel. För nedvissning av spannmål avsett för
foder krävs alltså inte någon dispensansökan.
Läs mer i SFS 2014:425; 35 a § och 39 a §:
SFS 2014:425

Tillsynsprojekt 2018
Under 2018 kommer Jordbruksverket att ta
fram ett tillsynsprojekt om golfbanor i
samverkan med Naturvårdsverket och
Kemikalieinspektionen. Projektet vänder sig
till kommunernas miljöinspektörer.

Kontakta gärna oss som arbetar med tillsynsvägledning
Växtnäring
Mia Davidsson, 010224 15 17, mia.davidsson@lansstyrelsen.se
John Nörregård, 010224 15 37, john.norregard@lansstyrelsen.se (föräldraledig)
Växtskydd
Tom Espgård, 010224 13 14, tom.espgard@lansstyrelsen.se
Sara Svensson, 010224 12 29, sara.m.svensson@lansstyrelsen.se
Malin Nyrén, 010224 15 52, malin.nyren@lansstyrelsen.se (föräldraledig)
John Nörregård, 010224 15 37, john.norregard@lansstyrelsen.se (föräldraledig)
Vatten
AnnaKarin Rasmussen, 010224 15 98, annakarin.rasmussen@lansstyrelsen.se
Förorenade områden
Emilia Larsson, 010224 16 77, emilia.k.larsson@lansstyrelsen.se

