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Väckarklocka: algblomning och syrefria bottnar

Fårö juli 2005
foto: Stina Olofsson



Vad är Greppa Näringen?

Informations och rådgivningsprojekt inom 

det svenska landsbygdsprogrammet



Mål

› Minska övergödningen (2001)

› Säker användning av växtskyddsmedel (2003)

› Minska utsläppen av klimatgaser (2010)



Vad är Greppa Näringen?

-kostnadsfri rådgivning och 

information som både 

lantbrukaren och miljön 

tjänar på



Rådgivning på gården direkt till lantbrukaren



Rådgivning

Målgrupp: gårdar med 

50 ha (eller 25 de) 

framförallt i 

nitratkänsliga områden



Lantbrukare och rådgivare som deltar

› 10 500 medlemmar, 7300 får upprepade besök

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

› Nära 1 miljon ha åker finns på gårdar, vars

brukare deltar, har deltagit, i Greppa Näringen

› 250 rådgivare gör ca 15 gårdsbesök var per år



Miljökänsliga områden enligt Nitratdirektivet

› 75 % av Sveriges 

åkerareal omfattas

Foto: Stina Olofsson



Grunden är gårdsbalans för växtnäringen
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Planering för optimal gödsling



Steg mot ökad förståelse av kvävebehovet

Tekniksprång…….

• Nu kan vi mäta kvävemineralisering, nya 

verktyg kommer fram

• Gödsling kan ske kopplat till grödans 

kväveinnehåll och variation över fältet



Fosforkampanj

› Öka intresset för och sätta fokus på 

fosforproblematiken 

› Informera om konkreta åtgärder för att 

förbättra fosforutnyttjandet och minska 

förlusterna från jordbruksmark och 

› visa på hur de kan 

göras och hur 

effektiva de är.



Markstruktur, erosion och infiltration

› Minskad markpackning- 1900 rådgivningar 

har gjorts sedan 2002

› Fosforstrategi- 1610 rådgivningar har 

genomförts sedan 2003



Markstruktur, erosion och infiltration

› Grovfoderodling 3170 rådgivningar har gjorts 

sedan 2003

› Markbördighet 500 rådgivningar har gjorts 

sedan 2008

› Underhåll av dränering- 554 rådgivningar har 

gjorts om underhåll av täckdiken sedan 2012



Mullhaltsförändring p g a halmförsäljning



Mullhaltsförändring vid tillförsel av stallgödsel



Rådgivningsbrev efter besöket



Klimatpåverkan - Klimatkollen

› 1460 rådgivningar har gjorts sedan 2010



Klimatpåverkan från en växtodlingsgård



Svar från 3887 lantbrukare 2018 om fosfor

Har du problem med stående vatten och dålig dränering?



Svar från 3887 lantbrukare 2018 om fosfor



Svar från 3887 lantbrukare 2018 om fosfor

› Hälften av lantbrukarna har planer på att 

strukturkalka men för 26% kommer detta ske 

endast om man får stöd. 

› Den andra hälften menar att strukturkalkning 

inte passar jordarna/inte behövs och/eller för att 

man arrenderar marken och/eller inte får pga

EKO/KRAV-odling.



www.greppa.nu- för alla lantbrukare och andra

http://www.greppa.nu-/


Nyhetstjänst på www.greppa.nu



Nyhetstjänst på www.greppa.nu



Win-win för lantbrukaren och miljön



Miljöersättningar i landsbygdsprogrammet

› Skyddszoner längs vattendrag och anpassade 

till områden med erosion i fältet

› Minskat kväveläckage:

› fånggrödor

› vårbearbetning



Miljöersättningar i landsbygdsprogrammet

› Skötsel av våtmarker och dammar

› Odling av flerårig vall

3 odlingssäsonger



Varför intresserar gropen så många?

Foto: Pernilla Kvarmo



Varför är markfrågan  viktig?

› Greppa Näringen talar om lönsamma åtgärder

› och effektiv produktion

› Markfrågan engagerar, 

Man vill arbeta

långsiktigt för 

god bördighet



Tack för 

uppmärksamheten!


