
INTEGRERAT VÄXTSKYDD 

KRÄVER NYA STRATEGIER 

Datum och plats:  
25 november 2011 Stockholm, 09.00 – 14.15 Plats: Naturhistoriska Riksmuséet 
(Cosmonova) Parkering: Universitetet eller under E18 mitt emot Bergianska 
 
29 november 2011 i Malmö, 10.00 – 16.00 Plats: SLU Alnarp 
 
30 november 2011 i Göteborg, 10.00 – 16.00 Plats: Sankt Jörgen Park Resort 
  
EU:s nya direktiv om hållbar användning av bekämpningsmedel berör alla och 
kräver ny kunskap och nya skötselstrategier. Ett nytt kunskapsbibliotek ska hjälpa 
park och golfsektorn att arbeta med integrerat växtskydd som är en viktig del av 
direktivet. De verktyg som finns i biblioteket skapas av STERF med stöd från 
Jordbruksverket, som är en av de myndigheter som ansvarar för att det nya EU-
direktivet införs och följs. 
 
Under den här dagen informerar vi om svenska myndigheters arbete med att införa 
direktivet och vi presenterar några av de verktyg som finns i kunskapsbiblioteket. 
Du träffar forskare och experter som visar hur vi kan använda resultat från 
pågående forskningsprojekt för att utveckla integrerat växtskydd.  
 
Seminariet riktar sig till greenkeeper/banchef och klubbchef/ordförande/banägare 
på våra golfanläggningar samt miljöansvariga på kommuner och länsstyrelser.  
 
Seminariet kostar 600 kronor och då ingår kaffe och enklare lunch.   
Begränsat antal platser i lokalen – först till kvarn!  
Sista anmälningsdag: 10 november 2011 

ANMÄL DIG HÄR 

Seminariet arrangeras av:                             Med stöd från: 
                   
 

 

 

 

VARMT VÄLKOMMEN! 

http://www.easyresearch.se/s.asp?WID=818969&Pwd=58928569&key=55950,3


PROGRAM STOCKHOLM  

08.30  Kaffe och fralla  
 
09.00  Välkomna! 

Sven Olof Kviman Stockholms GDF och Carl- Johan Lönnberg 
bankonsulent SGF 

 
09.15  Nyheter från STERF   

Maria Strandberg, STERF berättar om nya forskningsprojekt och 
program. Därefter presenteras projektet med koppling till dagens 
program, Integrerat växtskydd inom sektorn park och golf - 
Kompetensutveckling steg 1  

 
09.30  Verktyg för arbetet med integrerat växtskydd 

Karin Schmidt, STERF presenterar det nya Kunskapsbiblioteket på 
webben som är tillgängligt för alla inom sektorn park och golf.   

 
10.00  Integrerat växtskydd i Norden 

Agnar Kvalbein från Bioforsk berättar om bakgrunden till 
integrerat växtskydd.  Han beskriver direktivet och hur vi kan 
tillämpa detta under nordiska förhållanden 

 
11.00  Lunchsmörgås och en frukt 
 
11.45  En stark gräsplanta med IPM 

Arne Tronsmo UMB och Agnar Kvalbein, Bioforsk visar hur vi 
kan använda IPM-strategi, faktablad och resultat från pågående 
forskningsprojekt för att skapa en stark gräsplanta. Vi fokuserar 
bland annat på val av gräs, kontroll av sjukdomar, ogräs, vatten och 
is, samt bevattning och gödsling. 

 
13.15  Myndigheternas arbete med direktivet – nuläget 

Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket berättar om nuläget 
i myndigheternas arbete med att införa direktivet.  

 
13.45  Nya EU-direktiv behöver optimal banskötsel 

I gruppen ”Optimal banskötsel” finns mångårig praktisk erfarenhet 
av att sköta golfbanans spelytor utan att använda kemiska 
bekämpningsmedel. Kim Sintorn, SGF som startade gruppen för 
nästan 10 år sedan berättar hur gruppens erfarenheter kan användas 
av hela sektorn Park och Golf.  

 
14. 15 Frågor och avslutning 
 Sven-Olof Kviman SGDF 

 



PROGRAM MALMÖ OCH GÖTEBORG 

09.30 Kaffe och fralla  
 
10.00  Välkomna! 
 Peter Edman, bankonsulent SGF 
 
10.15 Nyheter från STERF   

Maria Strandberg, STERF berättar om nya forskningsprojekt och 
program. Därefter presenteras projektet med koppling till dagens 
program, Integrerat växtskydd inom sektorn park och golf - 
Kompetensutveckling steg 1  

 
10.30 Verktyg för arbetet med integrerat växtskydd 

Karin Schmidt, STERF presenterar det nya Kunskapsbiblioteket på 
webben som är tillgängligt för alla inom sektorn park och golf.   

 
11.00 Integrerat växtskydd i Norden 

Agnar Kvalbein från Bioforsk berättar om bakgrunden till 
integrerat växtskydd.  Han beskriver direktivet och hur vi kan 
tillämpa detta under nordiska förhållanden 

 
12.00 Lunch 
 
13.00 En stark gräsplanta med IPM 

Arne Tronsmo UMB och Agnar Kvalbein, Bioforsk visar hur vi 
kan använda IPM-strategi, faktablad och resultat från pågående 
forskningsprojekt för att skapa en stark gräsplanta. Vi fokuserar 
bland annat på val av gräs, kontroll av sjukdomar, ogräs, vatten och 
is, samt bevattning och gödsling. 

 
14.30 Myndigheternas arbete med direktivet – nuläget 

Ann-Marie Dock Gustavsson, Jordbruksverket berättar om nuläget 
i myndigheternas arbete med att införa direktivet.  

 
14.50 Kaffe 
 
15.10 Nya EU-direktiv behöver optimal banskötsel 

I gruppen ”Optimal banskötsel” finns mångårig praktisk erfarenhet 
av att sköta golfbanans spelytor utan att använda kemiska 
bekämpningsmedel. Kim Sintorn, SGF som startade gruppen för 
nästan 10 år sedan berättar hur gruppens erfarenheter kan användas 
av hela sektorn Park och Golf.  

 
15. 40 Frågor och avslutning 
 Peter Edman SGF 
 


