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Greppa Näringen framåt, 

Vad är på gång?

Linköping 2017-11-08

Stina Olofsson, Jordbruksverket

Fler jobb och utveckling av 
landsbygden

Konkurrenskraft och lönsamhet i 
jordbruks-, trädgårds, skogs- och 
rennäring

Miljö och klimat

62,2%
20,8%
Av totalen är 

9% bredband, 

5% lokalt ledd 

utveckling

Korta leveranskedjor och djurvälfärd

Det svenska landsbygdsprogrammet

8,4%

5%

3,6%
Tekniskt stöd  (TA)

36 miljarder 
kronor
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Det svenska landsbygdsprogrammet, 36 miljarder

Ca 60 % miljöåtgärder= 21,8 miljarder

› 8036 miljoner till miljöersättningar

› 72 miljoner till miljöinvesteringar

› 283 miljoner Greppa Näringen

› ca 100 miljoner till innovation +pilotprojekt 

+samverkan inom miljöområdet

Möjlighet att söka stöd

Miljöersättningar

Vallodling

Minskat kväveläckage 

Skyddszoner 

Skötsel av våtmarker 

och dammar
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Möjlighet att söka stöd

Miljöinvesteringar

Våtmarker

Förbättrad 

vattenkvalitet

Tvåstegsdike

Reglerbar dränering

Vattendirektivet- åtgärder riktade till SJV

› 1. Utveckla kompetensutveckling och 

rådgivning inom ramen för LB-programmet 

2014-2020, för att minska förluster av 

växtnäring till områden där det finns risk att 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas 

på grund av sådan påverkan.

› Åtgärden ska genomföras i samverkan med 

länsstyrelserna
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Vattendirektivet- åtgärder riktade till SJV

› 2. Motsvarande för växtskyddsmedel

› 3. Motsvarande för negativ påverkan från 

markavvattning och bevattningsuttag. Åtgärden 

ska genomföras så att den bidrar till att 

miljökvalitetsnormen för vatten följs (”speciella 

områden”, behöver inte pekas ut).

› Åtgärderna ska genomföras i samverkan med 

länsstyrelserna

Aktiviteter i  Greppa Näringens fosforkampanj

• Nytt underlag till moduler

• Skrifter, nyhetsbrev om 

åtgärder

• Kurser, temadagar för 

rådgivare

• Demonstrationer och 

fältdagar som visar på 

åtgärder och goda 

exempel
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Information om fosfor ….

Anpassad kvävegödsling

› Rekommendationer för gödsling och kalkning

› Gödslingsplan och utlakningsberäkning i VERA

› Nollrutor i höstvete på försommaren

› CropSAT -satellitbilder och vegetationskartor
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Uthållig produktion  med god markvård

• god dränering

• mellangrödor

• ökad vallodling

• smart bearbetning

• bra markstruktur

• bevarad mullhalt

• kolinlagring

• minskade närings-

förluster

Vi fokuserar nu- gårdar med nötköttsproduktion

Ekonomi i miljöåtgärder vid utfodring, 

stall, bete
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Vi fokuserar nu- nyckeltal för klimatpåverkan

Områden som vi vill utveckla

Integrerat växtskydd, 

IPM, glyfosatförbud?

Energieffektivisering
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Allt mer efterfrågan på utvärderingar

Mer av kurser och fältaktiviteter

I Landsbygdsprogrammet är 15 till 20 procent av 

medlen som fördelats till länsstyrelserna avsatta 

för kurser och fältvandringar

Foto: Pernilla KvarmoFoto: Pernilla Kvarmo
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Nya målgrupper, hästägare- hagar och gödsel

Samarbete med LRF-häst m fl

Fler hästar ger

› ökad vallodling

› mindre utlakning

Tack för din medverkan…

och lycka till i 

Greppa-arbetet!


