
 

  

 

 

Fånga fosforn – en temadag om 
fosforförluster från jordbruksmark 
 

Välkommen till Fånga fosforn – en temadag om fosforförluster från jordbruksmark och vad vi 

kan göra för att minska fosforläckaget till våra sjöar och vattendrag och i stället behålla 

fosforn som en värdefull produktionsresurs på gården. Vattendirektivet ställer stora krav på 

åtgärder inom jordbruket. För att uppfylla miljökvalitetsnormerna måste vi minska närings-

läckaget till vattenförekomster som inte når eller riskerar att inte nå god status. Vi tror att det 

går att nå långt med frivilliga åtgärder och här har ni som rådgivare inom Greppa Näringen en 

viktig roll. Kom och ta del av de senaste rönen och diskutera med forskare, rådgivare och 

tjänstemän.  

 

Dagen är indelad i tre pass: 

1. Riskbedömning 

2. Åtgärder och styrmedel 

3. Resultat och uppföljning 

 

I anslutning till varje pass finns det utrymme för diskussion och inspel från deltagarna. 

Kursen är kostnadsfri men lunch och kaffe betalas av var och en.  

 

 

Plats: Missionskyrkan, Drottninggatan 22, Linköping 

Torsdagen den 28 april 2016  



  

 

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. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program (preliminärt) 

09.30 – 10.15 Kaffe  

10.15 – 10.25 Inledning, presentation Johan Malgeryd 
10.25 – 10.45 

 

Jordbruket och vatten-

direktivet 

Markus Hoffman, LRF 

 

10.45 – 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 1 – Riskbedömning 

Hur prioriterar vi rådgiv-

ningen till rätt områden? 

Checklista för riskbedöm-

ning på gårdsnivå 

Bensträckare 5 min 

Digitala jordartskartor och 

andra GIS-baserade hjälp-

medel för att identifiera risk-

områden – möjligheter i 

dag och framöver 

Diskussion: Hur hittar vi de 

ställen där det läcker fosfor, 

på gårdsnivå och i större 

skala? (bikupa först) 

Maria Källming, länsstyrelsen 

Östergötland 

Katarina Kyllmar, SLU och Jenny 

Henriksson HS Östergötland 

 

Kristin Piikki, SLU 

 

 

 

 

Alla under ledning av Katarina 

Börling 

 

12.15 – 13.15 Lunch  

13.15 – 15.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 2 – Åtgärder och 

styrmedel 

Finansieringsmöjligheter 

och regler för fosfor-

åtgärder i LB-programmet 

och LOVA 

Slutsatser från SLF:s 

fosforforskningsprogram. 

Vilka åtgärder fungerar och 

vad bör vi satsa på? 

Bensträckare 5 min 

Från dike till tvåstegsdike 

eller något annat – var, 

varför, hur och sen? 

 

 

 

Emma Svensson, Jordbruksverket 

 

 

 

Pia Geranmayeh/Helena Aronsson, 

SLU 

 

 

 

Anuschka Heeb, Jordbruksverket 
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Strukturkalkning – praktiska 

erfarenheter från en lant-

brukare 

Diskussion: Vad krävs för 

att åtgärder ska bli gjorda 

ute på gårdarna? Möjlig-

heter och hinder. 

Fredrik Jerlström, Tåå gård 

 

 

Alla under ledning av Jenny 

Henriksson och Johan Malgeryd 

15.00 – 15.30 Kaffe  

15.30 – 16.30 

 

Pass 3 – Resultat och 

uppföljning 

Gör åtgärderna någon 

nytta? 

- Vad visar SLU:s trend-

analysrapport? 

- Senaste mätresultaten 

från Greppa Fosforns pilot-

områden 

Diskussion: Kan vi visa att 

åtgärderna gör nytta? Hur 

lång tid tar det innan man 

ser effekt? Hur motiverar vi 

lantbrukarna? 

 

 

Katarina Kyllmar, SLU 

 

 

 

 

 

 

Alla under ledning av Johan 

Malgeryd och Katarina Börling 

 

 

 

16.30 – 16.45 Avslutande reflektioner Alla under ledning av Johan 

Malgeryd och Katarina Börling 
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Föreläsare 

Johan Malgeryd 036-15 85 12 johan.malgeryd@jordbruksverket.se  

Katarina Börling 036-15 89 30 katarina.borling@jordbruksverket.se  

Helena Aronsson 018-67 24 66 helena.aronsson@slu.se 

Pia Geranmayeh 018-67 14 11 pia.geranmayeh@slu.se  

Anuschka Heeb 036-15 85 20 anuschka.heeb@jordbruksverket.se  

Jenny Henriksson 070-829 08 25 jenny.henriksson@hushallningssallskapet.se  

Markus Hoffman 08-787 57 84 markus.hoffman@lrf.se  

Fredrik Jerlström 070-378 76 70 taa.gard@telia.com  

Katarina Kyllmar 018-67 25 97 katarina.kyllmar@slu.se 

Maria Källming 010-223 55 11 maria.kallming@lansstyrelsen.se  

Kristin Piikki 0511-672 22 kristin.piikki@slu.se  

Emma Svensson 036-15 51 16 emma.svensson@jordbruksverket.se  

 

Har du frågor, kontakta någon av oss: 

 

Johan Malgeryd   Katarina Börling 
036-15 85 12, 070-201 95 59  036-15 89 30, 070-645 93 74 
johan.malgeryd@jordbruksverket.se  katarina.borling@jordbruksverket.se  

 

 

Välkommen! 
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