Inbjudan till workshop om EU:s BAT-slutsatser till verksamhetsutövare inom tillståndspliktig gris- och fjäderfäproduktion

Få hjälp med BAT-rapporten - så används bästa
möjliga teknik i djurproduktionen
Välkomna till en träﬀ där vi berättar om innebörden av de nya EU-reglerna
som du som producent omfattas av. Detta är en gruppträﬀ på sal där du
tillsammans med branschkollegor, under vår ledning, gör din egen rapport.
Grisproducenter: Tisdag 27 november kl 10 - 15
Fjäderfäproducenter: Tisdag 4 december kl 10 - 15
Båda träﬀarna hålls på Hushållningssällskapet Skara
Från och med miljörapporten för 2018, måste alla miljötillståndspliktiga lantbruk med
gris eller fjäderfä rapportera in hur de förhåller sig till EU:s BAT-slutsatser (Best Available
Technique). Datum för senaste inlämning av rapporten är 31 mars 2019.
Våra miljörådgivare har erfarenhet av att upprätta BAT-dokument för lantbruk, och nu görs
gemensam sak med nuvarande och tillkommande kunder som omfattas av de nya kraven på
miljörapport.
Kostnad:
Kursdagen ingår i vårt rådgivningspaket Egenkontroll Plus.
För övriga deltagare är avgiften 5 500 kr exklusive moms.
Lunch till självkostnadspris.
Anmälan senast fredag 23 november till:
Charlotta Norén tel: 0511-248 08 eller
charlotta.noren@hushallningssallskapet.se

Hushållningssällskapet
Järnvägsgatan 18, 532 30 Skara | Telefon 0511-248 00
Vi har kompetens inom lantbruk, landsbygd och miljö. Vi bedriver försöks- och utvecklingsverksamhet
vilket bidrar till att vi alltid kan ge våra kunder den senaste kunskapen. Vår rådgivning är fristående,
det vill säga helt fri från kommersiella och partipolitiska intressen. www.hushallningssallskapet.se
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Fakta
HIR Egenkontroll
– Koll på miljökrav och kontraktsvillkor
HIR Egenkontroll är rådgivningen som omfattar aktuella regler och åtaganden på
miljöområdet i din verksamhet. Vi erbjuder paketlösningar i tre olika nivåer för dig
som vill ha hjälp att hålla koll på vad lag- och kontraktsvillkor kräver av din produktion.
Välj mellan Egenkontroll Plus, Medel eller Bas efter ditt företags omfattning.
I Plus-paketet ingår BAT-dokumentet.
Egenkontroll Medel
Anmälningspliktiga lantbruk

Egenkontroll Plus
Tillståndspliktiga lantbruk
• Ett gårdsbesök per år
• Miljörapport
• Genomgång av miljöhusesyn och eventuellt branschprogram
• Sammanställning och upprättande av
nödvändig dokumentation
• Årlig åtgärdsplan som följs upp nästkommande år
• Fri telefonrådgivning

Egenkontroll Bas
• Ett gårdsbesök vartannat år
• Genomgång av miljöhusesyn och eventuellt branschprogram
• Årlig åtgärdsplan som följs upp nästkommande år
• Fri telefonrådgivning

Andreas Gustavsson
0511-248 29

andreas.gustavsson@
hushallningssallskapet.se

Charlotta Norén
0511-248 08

charlotta.noren@
hushallningssallskapet.se

• Ett gårdsbesök per år
• Genomgång av miljöhusesyn och eventuellt branschprogram
• Sammanställning och upprättande av
nödvändig dokumentation
• Årlig åtgärdsplan som följs upp nästkommande år
• Fri telefonrådgivning

Rådgivningen syftar till att utforma rutiner
för gårdens miljöarbete och dokumentation.
Välkommen att höra av dig om du vill ha hjälp
att förvandla något nödvändigt ont till något
meningsfullt och utvecklande.

Ulrica Broström
070-829 09 26

ulrica.brostrom@
hushallningssallskapet.se

Madeleine Andersson
0521-72 55 32
madeleine.andersson@
hushallningssallskapet.se

