
 

  

 

 
Växtnäringskurs – en heldag om fosfor 
 
 
Vreta Kluster, Vreta kloster alternativt digitalt 
Torsdag 3 december 2020, kl. 9.00-15.30 
 
Välkommen till en kurs där vi fokuserar på fosfor. Lär dig mer om hur fosfor fungerar i 
marken och dess funktion i växten. Vi kommer under dagen att prata om precisionsgödsling 
med hjälp av markkarta och gödslingsteknik för stallgödsel och mineralgödsel. Tillsammans 
diskuterar vi riskfaktorer och förlustvägar för fosfor samt tittar framåt. Hur kommer vi gödsla 
inom svenskt lantbruk framöver? Hur ska vi få till ett fungerande kretslopp av fosfor mellan 
stad och land?  
 
 
Kursen finansieras inom Landsbygdsprogrammet och är därför kostnadsfri. Greppa Näringen 
bjuder på fika. Kostnaden för lunch (110 kr exkl. moms) betalas dock av deltagarna på plats. 
 
Anmäl senast den 30 november 
Via https://utbildning.jordbruksverket.se/ eller till lovisa.granberg@lansstyrelsen.se 
 
Med anledning av covid-19 utgår vi från att du som känner minsta symtom stannar hemma. Vi 
erbjuder möjligheten att delta digitalt. På kursen hälsar vi inte på varandra fysiskt, vi håller 
avstånd och är noga med att tvätta händerna. Tack för visad hänsyn!  

https://utbildning.jordbruksverket.se/


  

 
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 
 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 
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Program 

09.00 – 09.30 
09.30 – 09.35 

Fika 
Inledning 

 
 
Lovisa Granberg 
 

09.35 – 09.50 Fosfor en ändlig resurs Malin Lovang 

09.50 - 10.30 
 
Fosforns roll i växten, marken och 
markkartering  

Malin Lovang 
10.30 -10.45 Paus  

10.45 - 12.00 Lönsam fosforgödsling och övning 
Johan Malgeryd/Lovisa 
Granberg 

12.00 - 13.00 Lunch  
13.00 – 13.40 Fosforförluster och åtgärder  Johan Malgeryd 

13.40 – 14.10 Spridningsteknik 
 
Christer Johansson 
 

14.10 – 15.00 Övning och summering Lovisa Granberg 

15.00 – Fika  

   
 

Föreläsare 
Malin Lovang 013-23 44 69 malin.lovang@lovang.se 
Johan Malgeryd 036-15 85 12 johan.malgeryd@jordbruksverket.se 
Christer Johansson 036-15 58 77 christer.johansson@jordbruksverket.se 

Har du frågor, kontakta: 
Lovisa Granberg 
010-223 54 90 
lovisa.granberg@lansstyrelsen.se 

Välkommen! 
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