
 

  

 

Fosfor i fokus 
2017-01-27 

Modulkurs med erfarenhetsutbyte för modul 11B Fosforstrategi 

Välkommen till Greppa Näringens rådgivarkurs Fosfor i fokus, som är en modulkurs med 

erfarenhetsutbyte för modul 11B Fosforstrategi. På den här kursen får du gott om tillfällen att 

diskutera och utbyta erfarenheter med kolleger varvat med inspirerande föreläsningar från 

forskare och rådgivare. Kursen startar vid lunchtid onsdagen den 1 februari och slutar med 

eftermiddagskaffe dagen efter. 

Programmet är indelat i fyra pass: 

1. Fosforrådgivning i praktiken 

2. Hur ser vi var det läcker fosfor? 

3. Åtgärder 

4. Vanliga och ovanliga problemställningar 

I gruppdiskussionerna utgår vi från verkliga gårdar och lantbrukarna kommer också att vara 

med under kursen. Förutom att utveckla din egen kompetens är du också med och tar fram 

underlagsmaterial i form av: 

 Ett ”körschema” för modul 11B där vi samlar kursdeltagarnas bästa råd och tips 

 Texter till rådgivningsbrev som dels skickas till lantbrukaren, dels kan läggas ut som 

goda exempel på Greppa Näringens röda sidor 

Kursen är kostnadsfri men lunch och kaffe betalas av var och en, kostnad 450 kr inkl. moms 

för båda dagarna. Beloppet faktureras i förväg. 

Logi bokar du själv på www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uplandia eller 

någon annanstans i Uppsala med omnejd. Vi har förbokat ett antal rum på Scandic Uplandia 

som finns tillgängliga fram till 16 januari, pris från 1 005 kr inkl. moms. Boendet betalar du 

själv direkt till hotellet. 

 

Plats: Scandic Uplandia, Dragarbrunnsgatan 32, Uppsala 

Tid: 1-2 februari 2017  

http://www.scandichotels.se/hotell/sverige/uppsala/scandic-uplandia


  

 

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 

Dag 1   

11.30 – 12.30 Lunch  

12.30 – 12.50 

 

Inledning, presentation 

 

Johan Malgeryd (Katarina, Björn 

och Jenny bistår vid behov) 
 

12.50 – 15.20 

 

12.50 – 13.20 

 

13.20 – 14.20 

 

 

 

 

Pass 1: Fosforrådgivning i 

praktiken 

Föredrag: Fosforrådgivning i 

praktiken – så här gör jag 

Grupparbete: Gör ett kör-

schema för modul 11B! 

Anteckna de viktigaste råden 

och tipsen. 

 

 

Björn Nylander 

 

Alla under ledning av Björn, Jenny, 

och Malin (6-8 pers./grupp) 

 

14.20 – 14.50 Kaffe  

   

14.50 – 17.30 

 

14.50 – 15.20 

 

 

15.20 – 16.00 

 

16.00 – 16.45 

 

 

 

Pass 2: Hur ser vi var det 

läcker fosfor? 

Föredrag: Hur ser vi var det 

läcker fosfor – hjälpmedel för 

att identifiera riskområden 

Lantbrukarna presenterar 

sina gårdar (10 min var) 

Gruppdiskussion: Vilka risk-

faktorer finns på ”er” gård 

när det gäller fosfor? Vad är 

viktigast att åtgärda? 

Faruk Djodjic 

 

 

Lantbrukare A-C 

 

Alla (1 lantbrukare/grupp) 

 

16.45 – 17.30 

 

Redovisning och avslutande 

reflektioner, pass 1 och 2 
Alla under ledning av Katarina och 

Johan 
 

Senare 

 

 

Gemensam kvällsmat för 

dem som vill 

 

Var och en betalar själv 
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Dag 2   

08.30 – 10.45 

08.30 – 08.50 

 

08.55 – 09.40 

 

 

 

Pass 3: Åtgärder 

Underlagsmaterial för modul 

11B 

Gruppdiskussion: Vilka 

åtgärder föreslår ni utifrån 

gårdagens riskanalys och 

gårdens förutsättningar? 

 

Jenny och Johan 

 

Alla (samma grupper som dag 1)  

 

 

 

09.40 – 10.10 Kaffe  

10.10 – 10.45 Redovisning Alla 

 

10.45 – 14.15 

 

10.45 – 11.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pass 4: Vanliga och ovan-

liga problemställningar 

Presentationer (4x15 min): 

- Gårdar med fosforöverskott 

– hur hanterar vi dem? 

- Eko-gårdar med underskott 

av fosfor 

- Hur påverkar höga pH-

värden i marken fosforns 

tillgänglighet och risken för 

läckage? 

- Hur kan vi öka precisionen i 

fosforgödslingen? 

 

 

 

 

Jenny Henriksson 

 

Wijnand Koker 

 

Malin Lovang 

 

 

 

Christer Johansson 

 

11.45 – 12.45 Lunch  

12.45 – 13.30 

 

 

 

 

Gruppdiskussion: Finns det 

några sådana exempel på 

”er” gård? Hur resonerar ni 

allmänt kring dessa frågor 

och vad ger ni för råd? 

Alla 

 

 

 

 

13.30 – 14:15 Redovisning/sammanfattning Alla 

14.15 – 14.30 

 

14.30 – 

Avslutning 

 

Kaffe 

Alla under ledning av Johan och 

Katarina 
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Föreläsare/medverkande 

Johan Malgeryd 036-15 85 12 johan.malgeryd@jordbruksverket.se  
Katarina Börling 036-15 89 30 katarina.borling@jordbruksverket.se  

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

Björn Nylander 070-797 77 60 bjorn.nylander@mulekonsult.se 

Faruk Djodjic 018-67 31 36 faruk.djodjic@slu.se  

Christer Johansson 036-15 58 77  christer.johansson@jordbruksverket.se 
Wijnand Koker 070-562 17 87 wijnand.koker@telia.com 
Malin Lovang 

Andreas Carlsson 

Olof Sollenberg 

Jonas Önnerståhl 

013-23 44 69 

0224-240 27 

070-813 24 22 

016-919 29 

malin.lovang@lovang.se  

ceacarlsson@gmail.com 

olle@sollenberg.se 

jonas.onnerstahl@telia.com  

 

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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