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Välkommen! 

Vi börjar kl.9.00





Välkommen på kurs

› Vi startar kl. 09.00 och håller på till kl. 12.10

› Stäng av ljudet när du inte pratar

› Vi tar gärna in frågor skriftligen i chatten i 

Skype under presentationerna 

› Om du är uppkopplad via telefon kan du 

skicka dina frågor via e-post till 

caroline.sandberg@jordbruksverket.se

› Om du får problem av något slag kontakta 

Caroline Sandberg på e-post eller telefon 

036-15 60 32

mailto:caroline.sandberg@jordbruksverket.se


Är du med?



Pilotprojektet Greppa Fosforn och nytt material 

Greppa Näringen 

› Noggrann provtagning-

rastfålla/ för hästar och 

paddok visade sig vara en hot 

spot för fosforförluster

› År 2006-2014



Greppa Näringens strategi och viktiga utredningar 

› Övergödningsutredning våren 2020 

åtgärder mot fosfor-förluster på 

hästföretag är prioriterade

› Åtgärdsprogram förslag från 

vattenmyndigheterna

Åtgärder som leder till minskad tillförsel av 

näringsämnen till vatten från jordbruksmark, 

betesmark samt rasthagar behöver 

genomföras.

› Miljörådgivning även för 

hästföretagare



Tillsynsprojekt för hästgårdar våren 2021

› Hästregister blir obligatoriskt 

våren 2021

› Hästen gör också nytta för miljö-

och klimat! 

› Vallodling är viktigt för att minska 

kväveutlakningen

- Hästarna ger underlag för  

betesmarker och foder 

Frivilligt arbete är ett alternativ 

och komplement till lagstiftning



Vilka kan få startbesöket?

› Målgrupp jordbruksföretag och minst 15 hästar

› Även kunna bestämma över åtgärder och investeringar

› Ändring av målgrupp på gång - alla företag med minst 15 hästar

› På gårdar med minst 15 hästar och mycket egen odlingsmark, gör hellre 

vanligt startbesök för att få med växtnäringsbalansen

› Verksamheter < 15 hästar – kurser, fältdagar och annat
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Vad ingår i rådgivningen?
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Vilket underlag behövs?

 Underlag från VISS 

 Totala arealer på åkermark (inkl. bete på åker/ vall) 

respektive ogödslad naturbetesmark

 Uppgifter om rasthagarna

 Kartor över verksamhetens område inklusive 

hagar

 Uppgifter om eventuella överenskommelser som 

gäller inköp/ hämtning av foder, strö och gödsel 

 Eventuella analyser av grovfoder och annat foder

 Uppgifter som behövs för att göra en stallgödsel-

beräkning i Vera



Vad tar du upp under besöket?

› Ta hjälp av bildspel

› Praktiska råd Bra hagar för hästen 

och miljön

Motivera företagaren

 Informera om Greppa Näringen och 

dess mål

 Informera om nationella och 

regionala miljömål 

 Visa vilken status närliggande 

vattenförekomster har enligt 

vattenkartan

 Förklara kort miljöregler som rör 

stallgödsel och hästverksamheter 

 Diskutera stallgödsel, fosforförluster 

och hagar, foderspill, mockning, rätt 

anpassad foderstat och åtgärder mot 

förluster



Förbered åtgärdsplanen

 Räkna stallgödsel i Vera och eventuellt i Stallgödselkalkylen

 Räcker lagringsvolymen mot lagringsbehovet?

 Behövs förändringar i gödselhanteringen? 

 Diskutera grovfodret

 Gör en rundvandring utomhus och i stallarna. Titta på och 

diskutera:

 Hagar, risk för förluster och möjliga åtgärder som flyttbara in- och 

utsläpp, dränering, avstängsling av diken, fosfordamm, hårdgjord 

platta under utfodringsplats utomhus

 dagliga rutiner för utfodring och mockning både i hagar och i stall. 

Föreslå tekniska verktyg eller metoder som underlättar mockning och 

utfodring inomhus och utomhus

 gödselhantering, se även ovan 

 Gör en rådgivningsplan för de närmaste 3 åren 



Gör en åtgärdsplan utifrån diskussionen

 Sammanfatta diskussionen ovan i en åtgärdsplan 

 Åtgärdsplanen ska innehålla 

 förslag på minst fyra konkreta åtgärder, med bakgrund och motiv till 

varje. När och hur påverkar åtgärderna växtnäringsförluster och 

lönsamhet? 

 Prioritera utifrån de viktigaste först

 Vid behov måste ett av åtgärdsförslagen vara förslag på förändringar 

så att verksamheten uppfyller krav på gödselhantering såsom 

lagringsbehov och hur gödseln lagras

 Rita in åtgärdsförslagen på kartan.

 Gör en rådgivningsplan för de 

närmaste tre åren
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Rådgivningsdokumentet ska innehålla

 Kort bakgrunds-

beskrivning 

 Stallgödselberäkning 

med tolkning och 

förklaring

 Åtgärdsplan

 Karta 

 Rådgivningsplan
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Registrera i GNW-adm

 Exportfil med 

stallgödselberäkning 

 Bakgrundsbeskrivning 

 Ange de fyra föreslagna 

åtgärderna 

 Svara på frågor om 

 klimat 

 växtskydd

 Rådgivningsplan 



Åtta tester av rådgivningen förra vintern

Plus och minus?

› I förslaget ingick även foderstats-

beräkningar

› Bra med miljödiskussion på hästgårdar

› Lagom tid avsatt

› Svårt att kunna både utfodring och 

fosforförluster men lättare att prata 

utfodring än fosfor

› Behöver uppdatera Vera för att jobba 

enklare (strömängder, rastbete etc.)

› Ta med foderanalys/ grovfoderodling 

-> Mynnade ut i startbesök istället och 

sedan mer rådgivning vid behov



Tack för oss!

Modulansvarig 
Pernilla.kvarmo@jordbruksverket.se

Tel. 036-158511

Än så länge ingen 

rådgivningsexpert
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