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Sveriges arbete med lagar och stöd
› Under 1980 talet: regler för lagring av gödsel och antal djur på 

gårdarna- minska fosforförluster, Ringsjön var en väckarklocka

› Skatt på mineralgödsel införs 1984 (avskaffas 2010)

› Riksdagen beslutar 1988 om ett 

åtgärdsprogram för 

näringsförluster från jordbruket 



I somras  konferens i Haag – Tillämpning EU lagstiftning 

kring vattenkvalitet vad gör andra 

Gemensamma frågeställningar-

› lagstiftning- dialog frivillighet Jag inbjuden tala om 

Greppa Näringen

› Mest problem åtgärder i Nederländerna och DK

› Förhöjda halter av nitrat pesticider

› Intensiv djurproduktion



Algblomning = Fokus på övergödning av Östersjön

Fårö juli 2005
foto: Stina Olofsson



Syrefria bottnar- mätprogram SMHI



Sveriges arbete med lagar och stöd

› Under 1990 talet: ny lagstiftning om grön mark, teknik för och 

snabb nedbrukning av stallgödsel, täckning av behållare

› 1995 går Sverige med i EU och Nitratdirektivet 

implementeras i svensk 

lagstiftning, nya stödformer 

införs, bland annat 

skyddszoner



Växtnäringsbalanser, kurser och fånggrödor

› 1998 införs miljöersättningen REKO

› 2001 införs ett omgjort 

stöd för fånggrödor



Sveriges arbete med frivillighet i miljöarbetet

› 1997 startade Säkert Växtskydd

› 1999 startade Odling i Balans

› 2001 startade Greppa Näringen



Sveriges anpassar lagstiftning till EU:s krav

Krav ställs på att områden pekas 

ut som känsliga för förorening av 

nitrater

Under 2000-talet utvidgas 

områdena. Idag: nitratkänsligt 

område på 75 % av Sveriges 

åkerareal



Samhället har förväntningar på jordbruket

› Nationella miljökvalitetsmål- generationsmål till 2020

› EU:s nitratdirektiv översyn vart 4:e år 

› EU:s ramdirektiv för vatten 2021/2027 åtgärdsprogram



Samhället har förväntningar på jordbruket

› BSAP -Baltic Sea Action Plan till 2021, överenskommelse 

inom HELCOM för att återställa Östersjöns status

› Fler: klimatmål, EU-direktiv för växtskyddsmedel (IPM), mål 

för ekologisk produktion, m.m.



Invigning av Greppa Näringen 2001



…….och rådgivning startar i södra Sverige



Kväveutlakning uppdelad på olika källor

Helena Aronsson, SLU 2012



Effekter rapporteras från SLU, Jordbruksåtgärder som 

minskat kväveläckaget mellan 1995 och 2005  

Bättre kväve-

utnyttjande 16 %

Fånggrödor 25 %

Källa: Johnsson et al. 2007. Närsaltläckage från svensk åkermark – Beräkningar av 

normalläckage av kväve och fosfor för 1995 och 2005. 

Grödfördelning 23 %

Stallgödselspridning 4 %

Grönträda 34 %

Skyddszoner 1 %



Vad är Greppa Näringen?

-kostnadsfri rådgivning och 

information som både 

lantbrukaren och miljön 

tjänar på

-arbetet sker i samverkan 

mellan Jordbruksverket, 

LRF, länsstyrelserna och 

rådgivningsföretagen



Varför finns Greppa Näringen?

= Lantbruket påverkar miljö och klimat

Vatten sjöar, åar, grundvatten, hav

› övergödning, växtskyddsmedel 

Luft

emissioner påverkar vatten, mark

› ammoniak, växthusgaser som ger:

Klimatförändringar

påverkar vatten, mark

Foto: Stina Olofsson

Foto: Stina Olofsson



Effektiv produktion ger minskade förluster

Förbättrad 

kväveeffektivitet 

och minskade 

förluster av 

klimatgaser; 

lustgas, metan, 

koldioxid

”win win”



Vilka deltar i Greppa Näringens verksamhet?

› 10 500 medlemmar, 7300 får upprepade besök

› 36 % av åkerarealen, mest i Skåne, 63 %

› Målet är att lantbrukare med mer än 50 ha eller 25 de 

ska få gårdsbesök

› Nära en miljon hektar åker finns på gårdar, vars

brukare deltar/ har deltagit i Greppa Näringen

› 250 rådgivare gör ca 15 gårdsbesök var per år



Rådgivningar 2016 och 2017, 4270 st



Strukturerat arbetssätt med rådgivningsmoduler



Basen i rådgivningen är gårdsbalans för växtnäringen

Mineralgödsel

Stallgödsel

Foder

Nedfall

Kvävefixering

Utsäde

Vegetabilier

Animalier

Stallgödsel

Livdjur



Gårdsdata med växtnäringsbalanser

› Databas ca 18 000 balanser från 8000 gårdar
› redovisat t o m 2006, 2007, 2010, 2011, 2013

Sammanställning för typgårdar; 

› växt-, mjölk-,  gris-, nötkött-, och blandade gårdar



Upprepade balanser 2001- 2013

Statistiskt signifikant, utom för köttgårdar



Upprepade balanser 2001- 2013

Statistiskt signifikant



Utmaning för ett miljöprojekt som hållit på länge?

› Grödfördelningen har inte ändrats mycket i 

jordbruket i stort men specialiseringen har ökat

› och åkerarealen har minskat från 3 184 000 ha 

till 2 568 000 ha (1965 till 2017).



Grödfördelning år 1965 och 2017
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efter SCB



Växtodlings- (2581 st) och mjölkgårdar (2250 st) 

i Greppa Näringen 



Arealutveckling av olika grödor

SCB



Växtodlingsgårdarna blir större

SCB



Sålda gödselmedel 1983 – 2016

95 % N och NPK-medel 



SCB MI 40 SM 1501 



Olika länders reduktionsbeting HELCOM 2013 

Land Kväve, ton per år Fosfor, ton per år

Danmark 2890 38

Estland 1800 320

Finland 2430 +600 330 +26

Tyskland 7170 +500 110 +60

Lettland 1670 220

Litauen 8970 1470

Polen 43160 7480

Ryssland 10380 3790

Sverige 9240 530

HaV Rapport 2016:12



Vattendirektivet- åtgärder riktade till SJV 2016

› 1. Utveckla kompetensutveckling och 

rådgivning inom ramen för LB-programmet 

2014-2020, för att minska förluster av 

växtnäring till områden där det finns risk att 

miljökvalitetsnormer för vatten inte kan följas 

på grund av sådan påverkan.

› Åtgärden ska genomföras i samverkan med 

länsstyrelserna



Information om fosfor ….



Webbplatser för alla lantbrukare 



Anpassad kvävegödsling

› Rekommendationer för gödsling och kalkning

› Gödslingsplan och utlakningsberäkning i VERA

› Nollrutor i höstvete på försommaren

› CropSAT -satellitbilder och vegetationskartor



Skörd och utlakning i havreförsök utförda i  Västra Götaland

Källa: Dehlin och Stenberg, SLU



Uthållig produktion med god markvård

• god dränering

• mellangrödor

• ökad vallodling

• smart bearbetning

• bra markstruktur

• bevarad mullhalt

• kolinlagring

• minskade närings-

förluster



Källa: Kätterer, SLU 2017



Källa: Kätterer, SLU 2017



Det svenska landsbygdsprogrammet, 36 miljarder

Ca 60 % miljöåtgärder= 21,8 miljarder

› 8036 miljoner till miljöersättningar

› 72 miljoner till miljöinvesteringar

› 283 miljoner 

› Greppa Näringen
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Antal rådgivningar totalt
Totalt 2008-2017 t o m 27 oktober: 31 079 besök



Finansiering miljoner SEK
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Nöjdhet med Greppa Näringens rådgivning totalt sett



Hur nöjd är du med rådgivaren




