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Vad ville vi?

› Länsstyrelserna och rådgivarna ska känna till 
› vilka fosforrelaterade rådgivningar som erbjuds inom Greppa 

Näringen.

› vilka effekter fosforrelaterade åtgärder har på miljön.

› Rådgivarna ska genomföra fler fosforrelaterade 

rådgivningar.

› Lantbrukarna ska känna till 
› vilka åtgärder som kan minska fosforförlusterna från gården. 

› vilka effekter åtgärder för att minska fosforförlusterna ger.

› vilka stöd som finns att söka för fosforrelaterade åtgärder. 

› Lantbrukarna ska genomföra fler fosforrelaterade 

åtgärder. 



› Enskild rådgivning

› Rådgivarkurser

› Nytt eller förbättrat rådgivningsunderlag

› Nyhetsbevakning

› Marknadsföring

› Prioritering av rådgivningen

› Demo- och fältdagar för lantbrukare

› Visa på vägar att tackla hinder

› Dialog med andra målgrupper

› Fosforenkät till lantbrukare våren 2018

Aktiviteter inom fosforkampanjen



Fosforrelaterad rådgivning

Modul
Antal registrerade besök

Snitt 2011-2015 2016 2017 (t.o.m. 180306)

11B Fosforstrategi 101 155 92

11C Kväve- och fosforstrategi, potatis 8 8 5

11D Kväve- och fosforstrategi, grönsaker 2 5 0

12A Markpackning 109 132 76

12B Växtföljd och bördighet 61 25 38

14A Våtmarksplanering 247 185 179

14B Skötsel/restaurering av våtmark 47 25 30

14D Översyn av dränering 80 76 87

16A Precisionsodling 32 23 26

16B Test av mineralgödselspridare 60 53 44

41A-C Utfodringskontroll – nöt 410 249 257

50A-B Utfodringskontroll – gris 31 24 4

Summa 1188 960 838



› Fånga fosforn, Linköping 160428

› Fosfor i fokus, Uppsala 170201-02

› Dessutom: Översyn av dränering, Nya verktyg för precisions-

odling och ERFA-träff Test av mineralgödselspridare

Rådgivarkurser



www.greppa.nu/administration/radgivningsmoduler/fosforstrategi.4.1c0ae76117

773233f780008237.html

Nytt eller förbättrat rådgivningsunderlag

http://www.greppa.nu/administration/radgivningsmoduler/fosforstrategi.4.1c0ae76117773233f780008237.html


› 28 nyheter med fosforanknytning 2016

› 26 under 2017 + 9 under första kvartalet 2018

Nyhetsbevakning

Datum Aktivitet Rubrik

2016

2016-01-22 Greppa-nyhet Specialdäck gav lika låg packning som band

2016-02-06 " Tung utvärdering av odling av fånggrödor

2016-02-12 " Stora variationer när våtmarker fångar fosfor

2016-02-19 " Fosfor i foderstaten ökar trots sänkta normer

2016-03-01 " Effektivt med små fältdammar

2016-03-11 " Alvens egenskaper är avgörande för fosforläckage

2016-04-12 " Forskare granskade miljörådgivare

2016-04-19 " Så kan höga fosforhalter i jorden minskas

2016-04-26 " Satsning ska minska fosforläckage från lantbruket

2016-04-29 " Aluminium i kornas drivgång halverade fosforläckaget

2016-05-13 " Internationellt projekt ska minska läckaget till Östersjön

2016-05-20 " Stora skillnader mellan de nordiska länderna

2016-05-27 " Storskaliga forsfornyheter

2016-05-31 " Miljöstöd får motsatt effekt

2016-06-10 " Kritik mot studie av miljöstöd

2016-06-28 " Stallgödsel på fosforrika jordar





Västra Götaland årets fosforlän 2016



Borgeby fältdagar & Brunnby 2017



› Bl.a. i Östergötland, Kalmar, Skåne, Halland, Västra 

Götaland, Örebro och Stockholms län

› Länsstyrelsen och andra regionala och lokala aktörer 

anordnar

› Ca 75 träffar med över 1 500 deltagare totalt 2016-2017!

Demo- och fältdagar för lantbrukare



› T.ex. påverka stödvillkor (bl.a. för anpassade skyddszoner)

› Peka på hur man tar sig igenom de juridiska processerna 

när det gäller vattenverksamhet, markavvattning, 

omprövning av dikningsföretag m.m.

› Ansökan om att tillåta strukturkalk i ekologisk odling 

inskickad till EU-kommissionen

Visa på vägar att tackla hinder



Fosforenkät våren 2018

› Webbenkät, skickades ut till alla lantbrukare med 

>20 ha åker som har en e-postadress i SAM-

registret (totalt 13 861 st)

› Vi fick in 3 887 svar (28 % svarsfrekvens!)

› Både Greppa-medlemmar och icke Greppa-

medlemmar har svarat

› Nordiska Undersökningsgruppen (NU) gjorde 

jobbet på uppdrag av Greppa Näringen

› Fördelning mellan län i det närmaste identisk om 

man jämför dem som svarat med hela urvalet 

hög reliabilitet enlig NU



Andel EKO, Greppa-medlem eller ej
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A7. Är du medlem i Greppa Näringen?A6. Driver du gården ekologiskt?
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Strukturkalkning
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Medelvärde:

39,7 hektar

G1. Har du strukturkalkat någon åkermark sedan år 2010?



Stöd till strukturkalkning

G3. Känner du till att det finns två olika stöd för strukturkalkning?
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Växtnäringsbalans
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Utmaningar

› Antalet rådgivningar minskar – hur ökar vi intresset?

› Svårt att följa upp, särskilt åtgärder mot fosforförluster 

1) vilka åtgärder som görs (bl.a. statistik över stödberättigade 

åtgärder) och 

2) vad det får för effekt på vattenkvaliteten

› Det tar tid…

› …att nå ut till alla

› …för budskapet att slå rot och mogna

› …innan åtgärder kan bli gjorda (krävs omfattande planering, 

projektering och förarbete i många fall)

› …innan effekterna märks i sjöar och vattendrag


