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Utsikt Värmland nr 4 – Uppdatering om aktivitet
Denna vecka landar ett nytt nummer av tidningen
Utsikt Värmland hos alla som prenumererar på den.
Hoppas det blir trevlig läsning!
På sista sidan i tidningen finns information om
aktiviteten Studieresa för nötköttsproducenter till
Västra Götalands län. På grund av rådande situation
med Covid-19 ser det i dagsläget ut som att denna
aktivitet kommer att flyttas fram till våren. Information
om tid och sista anmälningsdag kommer då att ändras.
När datum är bestämt kommer informationen på vår
webbplats att uppdateras och vi kommer också att
meddela det i ett nytt nyhetsbrev.

Anpassningar till rådande situation med Covid-19
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer, därför kan inplanerade fysiska kurser
som presenteras nedan komma att ändra form eller ställas in. Vi uppdaterar i så fall
uppgifterna i kalendern på Länsstyrelsens webbplats, samt i anmälningsformuläret i
Jordbruksverkets kurskatalog i de fall det används. Vid eventuella ändringar meddelas de
som anmält sig till kursen.

Fyra dagar mellan 14 och 23 februari kl. 09:00-16:00

Grundkurs för behörighet att använda kemiska bekämpningsmedel
Klass 1L och 2L, Jordbruk

För att få använda och köpa kemiska växtskyddsmedel yrkesmässigt krävs tillstånd. Det får man
genom att gå en fyradagars grundkurs. Godkänd kurs ger en 5-årig behörighet. Grundkursen i
Karlstad är inriktad mot jordbruk.
Kursen består av fyra obligatoriska heldagar. Aktuella dagar är 14, 16, 21 och 23 februari 2022.
Om du har frågor kan du kontakta Malin Eliasson (010-224 72 64,
malin.eliasson@lansstyrelsen.se) eller Hanna Pernler (010-224 72 73,
hanna.pernler@lansstyrelsen.se).
VAR: Länsstyrelsen Karlstad, Våxnäsgatan 5, lokal Skogsstjärnan
KOSTNAD: 5 500 kr (exkl moms), kursmaterial och fika ingår. Lunchen betalar du själv.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 januari 2022
Anmäl dig här!

22 mars eller 30 mars 2022 kl. 08:30-17:00

Vidareutbildning för behörighet att använda växtskyddsmedel Klass 1L
och 2L, Jordbruk

En kurs för dig med behörighet som går ut 2022-05-31. Kursen är 1 dag och ger behörighet för
all utomhusanvändning. Om du har en godkänd växthusbehörighet sen tidigare kan du välja att
förnya den. Då måste du svara på extra frågor på provet.
Du kan välja mellan två olika datum, den 22 mars eller den 30 mars. Samma tid gäller för båda
dagarna.
Om du har frågor kan du kontakta Malin Eliasson (010-224 72 64,
malin.eliasson@lansstyrelsen.se) eller Hanna Pernler (010-224 72 73,
hanna.pernler@lansstyrelsen.se).
VAR: Länsstyrelsen Karlstad, Våxnäsgatan 5, lokal Skogsstjärnan
KOSTNAD: 3 200 kr (exkl moms), kursmaterial och fika ingår. Lunchen betalar du själv.
SISTA ANMÄLNINGSDAG: 3 januari 2022
Anmäl dig här!

Utsikt nyhetsbrev kompletterar vår egenproducerade tidning Utsikt
Värmland, tidningen för lantbrukare och övriga som är intresserade av
landsbygdsfrågor. Tidningen kommer ut fyra gånger per år och detta
nyhetsbrev används för att förmedla aktuell information mellan numren.
Nyhetsbrevet och aktiviteter som omnämns, finansieras helt eller delvis
med medel från Landsbygdsprogrammet.
Om du vill avsluta din prenumeration skickar du ett e-postmeddelande till
utsikt.varmland@lansstyrelsen.se. Självklart går det också bra att kontakta oss per telefon.

Länsstyrelsen Värmland
651 86 Karlstad

Webbplats: www.lansstyrelsen.se/varmland

Besöksadress: Våxnäsgatan 5

Följ oss

Telefon 010-224 70 00
E-post: varmland@lansstyrelsen.se

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter finns på lansstyrelsen.se/dataskydd

