
           
 NONNENDAGEN 

  

 Nytt regelverk för växtskyddsmedel i EU! 
- Hur påverkas den svenska växtodlingen ? 

- Vilka preparat försvinner ? 
 

Det gamla direktivet för kemiska bekämpningsmedel  91/414  håller på att revideras och 
förväntas att beslutas tidigt under 2009. Det föreligger olika långt gående förslag från 
parlament och kommission. Oavsett vilket som ”vinner” kommer det att innebära avsevärda 
förändringar när det gäller aktiva substanser och preparat som blir tillgängliga för svenskt 
jordbruk. Produktionshjälpmedel kommer att försvinna!! 

• Vilka blir/kan bli de stora skillnaderna i våra grödor?  
• Hur användbara är alternativen till kemiska preparat?  
• Vad finns i FoUs pipe-line?   
• Vad borde utvecklas för att möta växtskyddsbehoven? 

Frågorna är många, träffa några av dem som har svar och idéer på  
                              
Nonnendagen:  Torsdagen den 5 februari  2009,  kl 9.30  
                           Plats: Skara     
 
Program 
09.30 Registrering och kaffe 
10.00 Välkomsthälsning, Nonnensällskapets ordförande Anders Jonsson, 
10.05 Dagslägesbeskrivning: Hjälpmedel försvinner - det nya EU-direktivets innebörd! 
 - Synpunkter från Kemikalieinspektionen 

 Peter Bergqvist, Kemikalieinspektionen 
10.40 - Effekter i svenskt jordbruk,                    

 Göran Gustafsson, Jordbruksverket 
11.10 Växtskyddsbranschens syn på det nya regelverket 

 Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd 
Växtskyddsföretagen – aktörer på en global markand             
 Sören Pagh, BASF AB                             

11.55 Diskussion  
  
12.15  Lunch  
  
13.15 Finns det några realistiska alternativ? – senaste nytt ! 
 - Ekologiskt jordbruk-  möjligheter med odlingssystem och mekanisk bekämpning        

 Jan Hill, Länsstyrelsen i Västra Götalands län 
  - Biologisk bekämpning – räcker mikroorganismer till? 

 Margareta Hökeberg, MASE-programmet MISTRA 
14.30 Kaffe 



15.00 - Tekniska innovationer  –  finns  det sprutteknik och hur funkar precisionsväxtskydd 
 Johan Mickelåker,  DATAVÄXT AB 

 - Biologiska innovationer - Samformulering av pesticid och nedbrytande organism 
 Anders Jonsson, DOM-programmet MISTRA 

16.00 Diskussion  
  
16.30 Avslutning  
  
 
Arrangör: Sällskapet Nonnens Vänner 
Anmälan: senast fredagen den 30 jan. till Hushållningssällskapet Skaraborg, 0511-24800 
Avgift: 500 kr (erläggs vid ankomsten) 
 
Kontaktpersoner: Anders Jonsson, 070-5588700, e-post: anders.jonsson@mv.slu.se 
 Kjell Gustafsson, 0706240036, e-post: Kjell.Gustafsson@lantmannen.com 
 Carl-Anders  Helander, 0708266602, e-post: carl-anders.helander@hush.se 
 


