
 

  

 

 

Fosforförluster från åkermark – vad har 
hänt och hur går vi vidare? 
2018-04-19 

 

Under två år har vi inom Greppa Näringen satsat extra på fosforrådgivning. Vi genomför nu 

också en omfattande enkät till lantbrukare för att kartlägga vilka åtgärder som görs ute på 

gårdarna. En ny rapport från BalticSea2020 visar samtidigt att stora arealer har strukturkalkats 

med hjälp av LOVA-stöd. Strukturkalkning är den åtgärd som enligt Vattenmyndigheternas 

åtgärdsprogram minskar fosforförlusterna från åkermark mest.  

 

Tisdagen den 24 april bjuder Jordbruksverket och LRF genom Greppa Näringen in till ett 

heldagsseminarium om fosforförluster från åkermark. Kom och lyssna på forskare, utredare, 

lantbrukare och andra experter som delar med sig av kunskaper och erfarenheter och få den 

senaste stödstatistiken presenterad.  

 

Dagen riktar sig till lantbruksrådgivare, LOVA-handläggare, anställda vid myndigheter och 

andra som är intresserade av strukturkalkning och andra åtgärder mot fosforförluster från 

jordbruksmark.  

 

Under dagen tar vi bl.a. upp erfarenheter från Greppa Näringens fosforkampanj och slutsatser 

inför vårt fortsatta arbete. Vi presenterar också resultat från enkäten där ett stort antal lant-

brukare svarat på frågor om fosforhushållningen på gården, vilka åtgärder de gjort eller 

planerar att göra och vad de anser om rådgivning, stöd och andra styrmedel.  

 

 

Hotell Högland, Nässjö 

24 april 2018 
  



  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 

 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 
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Program 

 Kaffe serveras från kl. 9.30  

10.00 - 10.10 Inledning Stina Olofsson 
10.10 - 10.30 

 

Vad har vi gjort inom Greppa 

Näringens fosforkampanj? 

Johan Malgeryd 

 

10.30 -11.15 

 

 

Sveriges bönder om fosforåtgärder: 

Resultat från en webbenkät med 

3 887 lantbrukare 

Markus Hoffmann och 

Johan Malgeryd 

 

11.20 – 11.50 

 

 

Stöd till åtgärder mot fosforförluster 

i landsbygdsprogrammet – så har 

de utnyttjats hittills 

Emma Svensson 

 
 

11.50 - 12.50 Lunch  

12.50 – 13.15 Gemensam frågestund Alla 

13.15 - 13.45 

 

Strukturkalkning med LOVA-stöd – 

så har det gått hittills och potential 

för ytterligare kalkning framöver 

Pia Geranmayeh 

 
13.45 - 14.10 En bonde berättar: ”Så gjorde vi” Kjell Johansson 
14.10 – 14.45 

 

Vad kommer vi snart att veta om 

strukturkalkning? 

Kerstin Berglund 

 

14.45 - 15.15 Kaffe  

15.15 -16.00 

 

 

 

 

 

Paneldiskussion och frågestund: 

Vad har vi lärt oss och hur vill vi gå 

vidare i arbetet med att minska 

fosforläckaget från jordbruksmark? 

Fortsatt stort fosforbeting i Vatten-

myndigheternas åtgärdsprogram. 

Alla under ledning av 

Markus Hoffmann 

 

 

 

 

16.00 Avslutning  Markus Hoffmann m.fl. 

   

 

  



  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 

 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 
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Föreläsare 

Kerstin Berglund 018-67 11 85 kerstin.berglund@slu.se   

Pia Geranmayeh 070-454 72 34 pia.geranmayeh@slu.se  

Markus Hoffmann 08-787 57 44 markus.hoffman@lrf.se  

Kjell Johansson 070-320 50 24 sjukalla@gmail.com  

Johan Malgeryd 036-15 85 12 johan.malgeryd@jordbruksverket.se  
Stina Olofsson 040-41 52 31 stina.olofsson@jordbruksverket.se  
Emma Svensson 036-15 51 16 emma.svensson@jordbruksverket.se  

 

I panelen medverkar också 

Mikael Gyllström 010-224 92 65 mikael.gyllstrom@lansstyrelsen.se  

Josefin Hjort 010-698 60 02 josefin.hjort@havochvatten.se  

 

Har du frågor, kontakta: 

 

Johan Malgeryd  Markus Hoffmann 
036-15 85 12 , 070-201 95 59 08-787 57 44 
johan.malgeryd@jordbruksverket.se  markus.hoffman@lrf.se  

 

Välkommen! 
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