
Greppa Näringen 
erbjuder kostnadsfri rådgivning
Årets långvariga torka har drabbat svenskt lantbruk 
hårt, inte minst här på Gotland. Sommaren har inne-
burit temperaturer på 4-6 grader över normalt, 25-30 
procent av normal nederbörd samt mindre än hälften 
av normalskördarna. Halmbristen är också påtaglig. 
Alla branscher påverkas.

De uppskattningar som hittills gjorts, som bygger 
på LRF Gotlands medlemsenkät, visar på en brist 
på 30 000 ton ts – med hänsyn taget till en hyfsad 
tredjeskörd. Denna siffra kommer förhoppningsvis 
att kunna justeras ned med tanke på möjligheterna 
att använda alternativa fodermedel, samt hopp om 
en bra tredjeskörd. 

Vi på länsstyrelsen följer utvecklingen på nära håll, 
bland annat genom att vi medverkar på de branschvi-
sa möten som har hållits och kommer att hållas den 
närmsta tiden. 

Vi vill påminna om att Greppa Näringen erbjuder 
kostnadsfri rådgivning som kan vara till hjälp under 
rådande förhållanden. För att få del av den individu-
ella rådgivningen ska du ha mer än 25 djurenheter 
och/eller bruka mer än 50 hektar åker. Det finns 
också ytterligare prioriteringar som ligger till grund 
för viss rådgivning. 

Rådgivningen inom Greppa Näringen bygger på 
ett antal rådgivningsmoduler med olika innehåll. Vi 
rekommenderar särskilt följande moduler med anled-
ning av de förutsättningar som kommer av torkan:

Kontroll av foderstater
 Hur många djur kommer mitt foder att räcka till? 
 Vad finns det för foder att komplettera med? 
 Hur får jag ihop en vettig foderstat med de 

    fodermedel jag har att tillgå?

Grovfoderodling
 Hur ska jag planera för att få ihop så mycket 

    foder som möjligt? 
 Vad kan jag så i höst? 
 Hur ska jag planera för våren?

Kvävestrategi
 Det finns mycket kväve kvar i marken eftersom 

    många har gödslat för en högre skörd än de 
    kommer att få. 

 Hur kan jag utnyttja kvävet till kommande 
    grödor så att det inte går till spillo?

Kontaktuppgifter till rådgivningsföretagen finns på 
www.greppa.nu under Våra tjänster/Rådgivning. Du 
kan också ta kontakt med oss på länsstyrelsen så 
hjälper vi till att vägleda dig.

Under 2018 erbjuder vi på Gotland rådgivning 
genom de rådgivningsföretag som länsstyrelsen har 
avtal med. Dessa är:

 Hushållningssällskapet Gotland
 Leif  Karlsson
 LRF Konsult AB
 Vestgöte Dreber gårdskonsult
 Växa Sverige

Länsstyrelsens egna rådgivare gör i första hand 
startbesök samt uppföljningsbesök för de lantbruks-
företag som har fått sex stycken rådgivningar. 

Gunilla Lexell
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Hallfredadagen med omfattande 
program
Den 10 juli anordnade Greppa Näringen, länsstyrel-
sen tillsammans med LRF, Hushållningssällskapet, 
Lantmännen och Svenska Foder årets upplaga av 
Hallfredadagen. 

Programmet var omfattande, det började redan 
kl 13.00 och avslutades kl 21.00. Alla vill nog varje år 
ha ett ”bra” väder utan regn den dagen, och även i år 
var det varmt och torrt som det brukar vara i början 
av juli. Dock hade nog vi i år önskat ett ordentligt 
regn, åtminstone på förmiddagen! 

Innan eftermiddagskaffe hölls seminarier om fosfor-
tillgänglighet, vall och majs. Faruk Dodjik, SLU 
föreläste om fosfor med fokus på markstruktur-
frågor, fosforförluster och näringsläckage. Hur vi 
skall tänka när det gäller Gotland och våra höga 
pH-värden som gör att fosfor tyvärr ofta fastläggs? 
Vilka analysmetoder är de bästa när det gäller mark-
kartering? Hur minskar vi läckage i samband med 
användning av stallgödsel? Ett par mycket intressanta 
timmar. Vi kan nämna här att Greppa Näringen har 
bokat in ett längre fosforseminarium senare i år, den 
5 december. Då kommer Faruk tillbaka till Gotland 
tillsammans med Helena Aronsson, också SLU.

Efter kaffet var det dags för de sedvanliga, lite kor-
tare föreläsningarna. Tre stora grupper på totalt runt 
120 personer alternerade emellan föreläsarna.  Faruk 
Djodjic, SLU, fortsatte att prata fosfor medan Marcus 
Willert från HIR Skåne berättade om mellangrödor 
och nyttan av dessa. Per Widén från Jordbruksverket 
ägnade sina 40 minuter åt problemogräsen renkavle 
och vitblära. Mängden renkavle ökar dramatiskt varje 
år, och likaså har vitblära i vissa områden blivit ett 
stort problem. Det är viktigt att vi gör vad vi kan för 
att stoppa utbredningen.

Innan hamburgarna vid 18-tiden informerade Tomas 
Fahlgren från Nordisk Alkali om pH-Opti, ett prepa-
rat som används för att öka effekten av växtskydds-
medel.

På kvällen var det som vanligt visning av alla demon-
strationsodlingar av spannmåls- och oljeväxtgrödor. 
Försöken/odlingarna är väldigt omfattande och 
fantastiskt välskötta. Det är därför mycket givande 
att få en hel dag med föreläsningar och rundvandring 
bland grödorna.

Ilse Hallgren
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Aktiviteter i höst/vinter
Inför hösten/vintern så planerar vi flera aktiviteter i 
Greppa Näringens regi, nedan följer några. Ett par av 
dem är redan klara med datum, medan de andra ännu 
inte är datumbestämda. Aktiviteterna kommer att 
annonseras i tidningar och på länsstyrelsens hemsida.

19September

Demodag om gödselseparering av nötflytgödsel
En mobil anläggning visas och vi får möjlighet att se 
hur det fungerar och ställa frågor. 

Veterinär Sara Eriksdotter Engsfrid deltar för att 
informera om smittskydd. 

Onsdagen den 19 september kl 13.30 
Plats: hos familjen Vestberg, Skogs i Hamra

Oktober/november

Ökad kväveeffektivitet med Yara N-sensor
Vilka fördelar finns med att anpassa kvävegivan med 
hjälp av N-sensor, både ekonomiskt och miljömässigt? 

Besök hos Erik Levander och Maria Eriksson i Havd-
hem och därefter föreläsning/diskussion på sal.  Bl.a. 
Yara deltar. 

Oktober/november 2018.

 5December

Markstruktur, fosforförluster och näringsläckage
En föreläsning främst om fosfor. Analyser gjorda av 
Greppa Näringen visar att fosforbalansen har en svag 
koppling till fosfortillståndet i marken. Vilka jordar 
läcker fosfor och kväve? Hur styr vi givan av fosfor? Hur 
påverkar pH-värdet? 

Faruk Dodjik och Helena Aronsson, båda SLU, medverkar. 

Onsdagen den 5 december kl. 10.00 – 14.00
Plats: Gotland Grönt  Centrum

Januari 2019

Helsäd och torktåliga vallar
Vallarna räcker som bekant inte alltid till. Vi diskuterar 
odling och utfodring av helsäd och olika vallväxter. 
Komplettera med vicker? 

Bl.a. deltar Margareta Dahlberg MD Lantbruksråd. 

Seminariet kommer att hållas i januari 2019. 
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Länsstyrelsens informationsbrev ”Greppa Näringen - Nyhetsbrev Gotland” tar upp aktuella nyheter och frågor som rör Greppa 
Näringen på ön. Vi vänder oss till er som är medlemmar och övriga intresserade av Greppa Näringen. Har du frågor om eller 
synpunkter på innehållet, kontakta Gunilla Lexell, tfn 010-223 92 61 eller e-post: gunilla.lexell@lansstyrelsen.se. 
Du hittar även detta nyhetsbrev på vår webbplats: www.lansstyrelsen.se/gotland.

Greppa Näringen är ett informations- och rådgivningsprojekt som erbjuder lantbrukare kunskap och verktyg för att de ska kunna 
genomföra kostnadseffektiva miljö- och klimatåtgärder. Projektet är ett samarbete mellan LRF, Jordbruksverket och länsstyrelserna.
Detta material och aktiviteterna finansieras genom landsbygdsprogrammet 2014-2020. 

Medlen kommer från EU och svenska staten.

Länsstyrelsen i Gotlands län
Landsbygdsenheten
621 85 VISBY
Tfn: 010-223 90 00
www.lansstyrelsen.se/gotland

Dikningsdag med demonstration 
av vassklippning
Den 5 juli hölls en välbesökt ”vassklippningsdag” i 
Tingstäde, vid träbron nedanför Bryor. Många var 
intresserade av att se klippskopan i aktion. Maskin, 
CAT 320C och en fem meter bred skopa var tillfälligt 
på Gotland. Mats Olsson heter entreprenören från 
Skåne som var här för att rensa för Elinghems och 
Bäcks myrars dikningsföretag.

På den relativt korta tid vi var där så rensades 
åtskilliga meter kanal från vass. Fungerade ypperligt. 
Platsen för visningen lämpade sig väl för rensning 
med klippskopa, det var rakt, lättframkomligt och i 
stort sett ingen sten. Men enligt Mats fungerar det 
bra även under svårare förhållanden.

Med fjolårets översvämningar och årets torka i 
minne så finns det all anledning att titta på både 
rensning från vass, och reglering av vatten.

Alla ca 65 personer som var i Tingstäde var impone-
rade, och hoppas nu att någon gotländsk entreprenör 
kan skaffa en liknande utrustning. Det borde finnas 
underlag, vi har många större kanaler på Gotland. 

Ilse Hallgren
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