Brugerseminar 2016
Præsentation af nye tiltag hos ConTerra og forventninger til den nye arealregulering
Torsdag d. 28. januar har vi igen fornøjelsen af at afholde det årlige seminar for vores brugere.
Mødested: Agro Business Park, Niels Pedersens Allé 2, 8830 Tjele
Mødetid: Torsdag d. 28. januar 2016, kl. 9:30‐14:30 Forplejning: 750 kr./person
På årets brugerseminar vil de fornyelser, der er sket i CTzoom.dk blive gennemgået. I 2015 blev bl.a.
Nitratudvaskningsrapporten lanceret, og den anvendes nu i flere kommuner.
Under sidste brugergruppemøde blev ideen om, at udvikle en IT-løsning til arealscreening og registrering af
arealer, der modtager organiske restprodukter til jordbrugsformål diskuteret. Ideen har resulteret i et
samarbejde med Horsens Kommune og udviklingen af løsningen MarkReg, der nu anvendes i sagsbehandlingen,
når der anmeldes om udbringning af organiske restprodukter til jordbrugsformål. MarkReg præsenteres på
mødet.
I Natur- og Landbrugskommissionens rapport fra 2013 var en af anbefalingerne, at en målrettet arealregulering
implementeres. Miljøstyrelsen er i gang med at udvikle modellen for en mere målrettet arealregulering, men
modellen er endnu ikke på plads. Mens vi venter, er ConTerra i gang med at lave forskellige scenarieberegninger,
der skal vise miljøkonsekvenser af øgede gødningsnormer. Eksempler præsenteres på mødet.
Endvidere har vi glæden af, at kunne præsentere Thyge Nygaard fra Danmarks Naturfredningsforening som
ekstern oplægsholder. Thyge vil fortælle om Danmarks Naturfredningsforenings forventninger til en mere
målrettet arealregulering og syn på Fødevare- og landbrugspakken.
I forbindelse med indsatsplanlægning er ConTerra nu i den indledende fase af et nyt udviklingsprojekt.
Resultatet af projektet vil være et administrationsværktøj til sagsstyring vedrørende frivillige aftaler eller påbud
om restriktioner på næringsstoftildeling og sprøjtegiftfri drift. Tankerne omkring værktøjet drøftes på mødet.
Dagens program opdateres på vores hjemmeside www.conterra.dk under fanen nyheder.
Program:
9:30 Modtagelse og kaffe
9:45 Velkomst og præsentation
9:55 Opgaver i 2015
10:10 Kort orientering om tips og tricks på www.ctzoom.dk
10:20 Præsentation af MarkReg - registrering og sagsbehandling af arealer der modtager org. restprodukter
10:50 Pause
11:00 Gennemgang af opslagsværktøjet ctzoom.dk fra A-Z
11:30 Frokost
12:15 Forventninger til den nye arealregulering – scenarieberegninger af miljøkonsekvenser af øgede
gødningsnormer
12:45 Ny målrettet regulering - fup eller fakta? Thyge Nygaard, Danmarks Naturfredningsforening
13:20 Kaffe og kage
13:45 Udviklingsprojekt – administrationsværktøj til sagsstyring vedrørende frivillige aftaler eller påbud om
restriktioner på næringsstoftildeling og sprøjtegiftfri dyrkning i indsatsområder
14:15 Afrunding. Ideer til udviklingsmuligheder og kommende aktiviteter
14:30 Slut for i dag
Tilmelding kan ske ved henvendelse til ctjas@conterra.dk senest 25. januar 2015. Ved tilmelding angives
navn/navne og kommunens EAN-nr.

