
 

  

”Koll på läget”-träffar 
 

Att hålla reda på alla de regler och föreskrifter som påverkar oss som lantbrukare är inte alltid 

så enkelt. Men det är viktigt. Dels för att vara säkra på att vi följer de lagar och regler som rör 

vår verksamhet och att vi inte riskerar onödiga sanktioner och dels för att undvika att bli 

otrevligt överraskade vid kontroll. 

 

Vid detta möte går vi igenom årets nyheter i miljöhusesynen och det vi redan nu ser är på 

gång. Vi går också igenom sådant vi av erfarenhet vet kan vara svårt att uppfylla eller tolka 

och som vi därför bör tänka lite extra på. Det kommer att finnas möjlighet för allmän 

diskussion och i den mån det går kommer informationen anpassas till gruppens specifika 

behov.  

 

Deltar gör HIR Skånes miljö- och tvärvillkorsrådgivare liksom i den mån det varit görligt 

även kontroll och tillsynspersonal från kommun och Länsstyrelse. 

 

Kursen går vid fem olika tillfällen på olika platser: 

 

12 nov, kl. 9-12,Tomelilla Anmäl dig här>> 

Ystad Österlenregionens miljöförbunds kontor, Gladanleden 2, Tomelilla  

13 nov, kl. 13-16, Fjärestad, Vallåkra Anmäl dig här> 

Fjärestad gamla skola, något 100 tal meter öster om Fjärestad kyrka 

13 nov, kl. 18-21, Ängelholm Anmäl dig här>> 

LRF Konsults kontor, Kuvettgatan 2, Ängelholm 

15 nov, kl. 13-16, Hörby Anmäl dig här>> 

Skånesemin/HIR Skånes kontor, Råby 2003, Hörby  

21 nov, kl. 9-12, Staffanstorp Anmäl dig här>> 
Staffanstorps Gästis, Stationsvägen 2, Staffanstorp 

 

  

http://hushallningssallskapet.se/calendar/koll-pa-laget-tomelilla/
http://hushallningssallskapet.se/calendar/koll-pa-laget-vallakra/
http://hushallningssallskapet.se/calendar/koll-pa-laget-angelholm/
http://hushallningssallskapet.se/calendar/koll-pa-laget-horby/
http://hushallningssallskapet.se/calendar/koll-pa-laget-staffanstorp/


  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 

 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 

 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program 

   

Start, se tid ovan  Inledning och information om Greppa Näringen 
 Vilka kontroller kan göras? 
 Egenkontroll – vad är det? 

 Olika ämnesområden, tex. Växtskydd, växtnäring, djurskydd 
 Ev. information från Miljöinspektör 
Avslutning Frågor, diskussion och möjlighet att påbörja miljöhusesyn  

   

 

Föreläsare, två av nedanstående föreläsare är med vid respektive tillfälle 

   

Anna Starck 010-4762255 Anna.starck@hush.se 
Anette Bramstorp 010-4762251 Anette.bramstorp@hush.se 
Malin Holmkvist 010-4762256 Malin.holmkvist@hush.se 
Michaela Baumgardt 010-4762250 Michaela.baumgardt@hush.se 

   

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Malin Holmkvist 
010-476 22 56 
Malin.holmkvist@hush.se 
 

Välkommen! 

     
 

”Aktiviteten är delfinansierad med Eu-medel via Länsstyrelsen i Skåne” 


