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Kurs for instruktører på tilleggskurs om gnagermidler
Landbruks- og matdepartementet ønsker å legge til rette for at bønder, gartnerieiere m.v. skal
kunne drive skadedyrbekjempelse på egen landbrukseiendom. Mattilsynet har foreslått en
utvidelse av ordningen med autorisasjonsbevis for plantevernmidler, slik at de som har
autorisasjon for plantevernmidler, ved å ta et tilleggskurs, også kan få tilgang til kjøp og bruk av
enkelte gnagermidler. Denne forskriftsendringen har vært ute på høring nå i sommer.
Det er nødvendig å lære opp kursinstruktører som skal holde tilleggskurset for gnagermidler. I den
forbindelse inviterer Mattilsynet til kurs. Det er nå i første omgang lagt opp til to alternative
kursdager:
Torsdag 20. september 2018 – Radisson Blu Hotel, Gardermoen – 25 deltagere.
Tirsdag 25. september 2018 – Radisson Blu Hotel, Værnes – 15 deltagere.
Begge dager starter med registrering og kaffe kl 9:00, og deretter kursoppstart kl. 9:30. Kurset
avsluttes innen kl 17:00.
Påmelding og kursavgift
Påmelding skjer på vedlagte skjema innen onsdag 12. september 2018. Påmeldingsskjema
sendes til: autorisasjonskurs@mattilsynet.no. Påmeldingen er bindende.
Vær oppmerksom på at det er antallsbegrensning på kursene. Her gjelder «førstemann til mølla…»
Hver enkelt deltager dekker reiseutgifter og utgifter til dagpakker (møterom og lunsj). Dagpakkene
betales direkte til konferansehotellet ved avreise fra kurset.
Dagpakke Gardermoen: kr 747,Dagpakke Værnes: kr 645,-

Mattilsynet
Seksjon planter

Saksbehandler: Marit Lilleby Kvarme
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Annet
Foredragsholder vil være fra FHI. Program og mer informasjon om kurset vil bli ettersendt til de
påmeldte. Ved behov for overnatting må det ordnes av hver enkelt.
De som er involvert i markedsføring eller omsetning av gnagermidler kan ikke være
kursinstruktører.
Det tas forbehold om gjennomføring av kursene dersom høringen skulle medføre at ordningen ikke
trer i kraft. Informasjon om høringen finnes på Mattilsynets nettsider:
https://www.mattilsynet.no/planter_og_dyrking/plantevernmidler/autorisasjonsbevis_for_bruk_av_pl
antevernmidler/nye_regler_for_gnagerbekjempelse_paa_landbrukseiendom.28728
Ta gjerne kontakt dersom det er spørsmål. Velkommen på kurs !

Med hilsen
Torhild Tveito Compaore og Marit Lilleby Kvarme
Seksjon planter

Vedlegg:
Påmeldingsskjema
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