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Arrangörens checklista   
Fältdiskussion för minskade fosforförluster 
Stöd i förberedelserna för dig som ordnar vattendragsvandring för markägare eller jordbrukare. 

 Prata med markägare/lantbrukare när du bokar.  

 Vad är bäst att fokusera på i området och vilket material är viktigast att ha med sig för det? 

Tips finns i tabellen på nästa sida. 

 Vilka kompetenser behövs och var finns dessa? Kontakta Länsstyrelse, LRF, 

Hushållningssällskap, entreprenör eller Vattenförbund?  

 Gå igenom ”Fältdiskussion för minskade fosforförluster” och referenserna där.  

 Skriv ut ”Fältdiskussioner för minskade fosforförluster” samt underlag och kartmaterial för 

träffen. Tips för bra underlag i tabellen nedan. Glöm inte finansieringsmöjligheterna.  

 Kontrollera att Lattjolajbanlådan är komplett, se nedan. 

 Är det aktuellt att starta upp en studiecirkel för att aktivera ett markavvattningsföretag. LRF 

och Studieförbundet Vuxenskolan vet mer. 

 Kontakta Greppa Näringens rådgivare för att stämma av vad som varit aktuellt i området och 

lämpligt fokus framöver. Länsstyrelsen har kontaktuppgifter till aktiva rådgivare. 

 På https://greppa.nu/ finns Greppa Näringens informationsbroschyrer och praktiska råd. 

Beställ hem eller skriv ut och ta med, glöm inte anmälningsblanketter (finns i broschyren ”Gå 

med i Greppa Näringen”). Generellt gäller att lantbrukaren behöver bruka 50 ha eller ha 

minst 25 djurenheter, för att kunna ta del av rådgivningen inom Greppa Näringen. Vill du ha 

ytterligare underlag finns också Greppa Näringens material för vattendragsvandringar.  

 Samla in eventuellt rådgivningsintresse (kontaktuppgifter) för Greppa Näringen att ta hand 

om, lämnas till respektive kontaktperson för Greppa Näringen på respektive Länsstyrelse 

eller direkt till rådgivare/rådgivningsföretagen, du hittar kontaktuppgifter på hemsidan.  

 Hur vill deltagarna hålla kontakten framöver? Till exempel kan en Facebook- eller Messenger- 

grupp vara ett sätt att ha kontakt. Behövs det ytterligare gruppträffar? Innehåll och form? 

 Är det möjligt att återkoppla per telefon?  

 En utvärdering som sker på enkelt vis ger ofta bra synpunkter till arrangören.  

Lattjolajbanlådan  

Innehållet i lådan är anpassat för att man ska kunna samla ihop till en egen låda, se dokumentet för 

Lattjolajbanlådan. Vänd dig till Kristian Jochnick på Länsstyrelsen i Västra Götaland eller Christer 

Jansson på LRF Västra Götaland för att få tips.  
 

Hur mår din jord? 

Vem gräver gropen, behöver du hjälp med kompetens? Kontakta en växtodlingsrådgivare i ditt 

område. Om ni inte väljer att gräva en grop, går det att bara diskutera den allmänna 

delen i ”Hur mår din jord?”. Allmänna frågor och protokoll till fälttester finns på slutet. 

https://pub.epsilon.slu.se/3375/1/Rapport8.pdf  
 

Tips! Ladda ner appen Hur mår min jord?  Skriv gärna ut och med rapporten ändå, som stöd.  
 

Drönarfilmning vid eller inför vattendragsvandringen? 

Om drönarfilmning är möjligt att genomföra är det lämpligt för uppföljningsträff på sal. 

Tänk på att den bästa vandringen är den som blir av, gör det inte för komplicerat!  
 

https://greppa.nu/
https://pub.epsilon.slu.se/3375/1/Rapport8.pdf
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Tips på bra underlagsmaterial 

 

 

 

 

 

Plats för materialet Syfte Kommentar 

www.markdata.se 
  

Jordartskarta Konto behövs inte 

https://www.cropsat.se/  Hitta variationer i vegetationen Konto behövs inte 

http://extra.lansstyrelsen.se/gis/Sv/Pa
ges/karttjanster.aspx 
eller www.våtmark.nu  

Hitta markavvattningsföretag 
via vattenkartan  
 
 

Om inte detta fungerar, se 
respektive Länsstyrelse hemsida. 
Bocka för ”markavvattning” samt 
”båtnadsområden” i vattenkartan. 
 

www.viss.lansstyrelsen.se  Vattendragens statusklassning https://adm.greppa.nu/download/
18.490ade5f163812da67a3292b/1
540997267693/Att-anvanda-VISS-
Vattenkartan-2017.pdf 
 

Erosionskartan 
https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/arcgis/apps
/MapSeries/index.html?appid=6f070a
4d3b0a40b6aa4ca700c88bbe84 
 

Det kan vara ett hjälpmedel för 
att hitta områden med hög risk 
för erosion. Också en bra hjälp 
att hitta låglänta områden via 
”rinnvägar”.  

Vägledning finns Jordbruksverket 
https://jordbruksverket.se/jordbru
ket-miljon-och-klimatet/kartor-
med-information-om-svensk-
akermark  

Topografiska med terrängskuggning 
och ortofoto från 1960 samt 1975. 
https://kso.etjanster.lantmateriet.se/ 

Hitta lägsta punkterna i 
terrängen. Hitta naturliga lägen. 
Visa hur vattendraget har sett 
ut.  

https://www.havochvatten.se/dow
nload/18.19a8b87f170646960b9b8
236/1583494979128/b19-gis-
analyser-och-temakartor.pdf 
 

Historiska kartor på Länsstyrelsernas 
respektive hemsida för 
informationskartor 

Visa hur vattendraget har sett 
ut. 

https://www.havochvatten.se/dow
nload/18.19a8b87f170646960b9b8
236/1599660300489/b19-gis-
analyser-och-temakartor.pdf 
 

www.jordbruksverket.se  
https://www.havochvatten.se 
https://www.naturvardsverket.se  

Kontrollera stöd- och 
medfinansieringsmöjligheter.  

Landsbygdsprogrammet 
(Jordbruksverket), LOVA (HAV) och 
LONA (Naturvårdsverket) och 
respektive Länsstyrelse. 
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