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Miljörådgivning till lantbrukare kan halvera 

överskott av fosfor  

Överskott av näringsämnen som fosfor och 

kväve är ett problem för både ekonomi och 

miljö i matproduktionen. Nya resultat från 

miljörådgivningsprojektet Greppa Näringen1 

visar att regelbunden rådgivning på gården 

kan halvera överskotten av fosfor. Beräkningar 

och avstämningar genomförs regelbundet på 

de gårdar som arbetar med Greppa Näringen 

genom så kallade växtnäringsbalanser. 

Växtnäringsbalanserna beräknar hur mycket 

näring som kommer in till gården i form av till 

exempel foder och mineralgödsel och hur 

mycket som lämnar gården i form av till 

exempel mjölk och kött. 

Fosfor är en ändlig resurs som riskerar att 

läcka från fälten till sjöar, åar och hav och 

orsaka övergödning. Minskningen i fosfor-

överskott går inte att direkt översätta till 

minskat läckage men innebär att gårdarna blir 

effektivare och att risken för läckage minskar 

rejält. EUs ramdirektiv för vatten har satt 

ytterligare press på svenskt lantbruk att 

minska fosforöverskotten. 

På de mjölkgårdar som har varit med länge i 

Greppa Näringen och där man har gjort 

upprepade rådgivningsbesök kan man se att 

                                                             
1 Greppa Näringen är ett samarbete mellan 

Lantbrukarnas Riksförbund, Jordbruksverket 

och länsstyrelserna. Arbetet har pågått sedan 

2001. 

 

fosforöverskotten har halverats. Man ser 

också tydligt att den minskande trenden 

fortsätter och faktiskt förstärks över tid. Men 

resultaten visar att det tar tid att genomföra 

stora förändringar och att långsiktiga lösningar 

behövs för att åstadkomma riktigt bra 

resultat. Så det gäller alltså att vara uthållig i 

arbetet mot miljömålen.  

Kustmiljögruppens styrelse inför 2016 – brist 

på kandidater 

I samband med föreningsstämman 2014 

förelåg inget förslag från valberedningen till 

ny valberedning under 2015. Därför fungerar 

nuvarande styrelse som valberedning inför 

kommande föreningsstämma och val av 

ledamöter den 24 oktober. 

Styrelsen ska bestå av fem ordinarie leda-

möter samt två ersättare. 

Nedanstående ledamöter är i tur att avgå eller 

få nytt förtroende av föreningsstämman. 

John Bräutigam, ordförande. Lämnar styrelsen 

vid årsskiftet 2015/16. 

Pia Prestel, ordinarie ledamot. Kandiderar för 

ytterligare ett år – verksamhetsåret 2016. 

Kennert Täck, ordinarie ledamot. Lämnar 

styrelsen vid årsskiftet 2015/16.  

Robert Briland, ersättande ledamot. Kandi-

derar som ledamot för två år – verk-

samhetsåren 2016-2017. 



Ledamöter med ett år kvar av sina förord-

nanden, d.v.s. finns med i styrelsen även 

under 2016, är 

Lena Peribert, ordinarie ledamot, tillika kassör. 

Karl-Gustaf (Kåge) Eklund, ordinarie ledamot, 

tillika sekreterare. 

Det saknas alltså en ordinarie ledamot och två 

ersättare. Det saknas även kandidat till ord-

förandeposten. 

Styrelsen arbetar intensivt med att fylla 

vakanserna men har i dagsläget inte tillräckligt 

med kandidater. Särskilt bristen på kandidat 

till ordförandeposten oroar styrelsen, som 

därför vädjar till medlemsföreningarna och till 

andra läsare av Nyhetsbrevet att bidra med 

förslag. Det är av avgörande betydelse att vi 

finner en ny ordförande som vill fortsätta att 

genomföra den verksamhetsplan som 

styrelsen tagit fram och föreningen beslutat 

om för åren 2015 - 2017.  

Höstträff och föreningsstämma - boka 24 

oktober 

Kustmiljögruppens höstträff och förenings-

stämma kommer att hållas förmiddagen 

lördagen den 24 oktober. Inbjudan och 

kallelse kommer att sändas ut senast 14 dagar  

före stämman. 

 

John Bräutigam 

Ordförande

 

 

 

Allt arbete i Kustmiljögruppen sker ideellt. Ingen får arvode för någonting. Vi har inga medlemsavgifter. Hela 

verksamheten vilar på gåvor från vänföretag och andra sponsorer. Du kan också bidra med en gåva. Allt går 

oavkortat till vår verksamhet. 

 

 


