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Skrivelse rörande ev. förslag om att förbjuda 

stallgödselspridning på jordar med fosforklass V 

 

Vi har i veckan lämnat utredningen till Regeringen om hur Sverige kan uppnå 
betingen om minskade utsläpp av kväve och fosfor till Östersjön enligt 
överenskommelsen Baltic Sea Action Plan. Förslaget om att förbjuda 
stallgödselspridning på jordar med fosforklass V framfördes på en hearing som 
utredningen ordnade för att göra möjligt för olika intressenter att komma med 
förslag. Det ingår dock inte som ett förslag till åtgärd i den utredning som vi nu 
har lämnat. 

Förluster av fosfor från åkermark beror både på att det finns en fosforkälla, dvs 
fosfor i marken eller på markytan och på att fosfor transporteras från åkermarken 
till diken och vattendrag. Det är framför allt när dessa två faktorer sammanfaller 
som risken för fosforförluster blir extra hög. Därför är det viktigt att begränsa 
båda dessa faktorer. Fosfortransporten från åkermarken är beroende både av 
jordens inneboende egenskaper så som lerhalt, lutning, infiltrationskapaciteten 
men den beror också på klimat och nederbördsintensitet.  

Många gånger kan faktorer som styr transporten överskugga betydelsen av 
markens fosforstatus men att gödsla upp jorden till en hög fosforstatus är varken 
lönsamt eller önskvärt ur miljösynpunkt. En strävan efter balans mellan tillförsel 
och bortförsel är rimlig. I jordar med högt P-AL tal är en minskning av jordens 
fosforinnehåll önskvärt men sannolikt är det mer effektivt att anpassa 
spridningstekniken och tidpunkten samt mängden tillförd fosfor vid ett och 
samma tillfälle, oavsett markens fosforstatus, än att generellt avstå från spridning 
av stallgödsel på samtliga jordar i P-AL klass V. 

Att förslå en åtgärd där effekten på fosforförlusterna är osäker samtidigt som det 
kan påverka produktionen av livsmedel i Sverige blev inte aktuellt och det är 
skälet till att vi inte kontaktade er för vidare diskussion.   

Vi förslår dock andra åtgärder som kan påverka grisproducenter t.ex. ytterligare  
begränsningar av stallgödselspridning under höst och vinter i vissa delar av 
landet. Utredningen finns på www.naturvardsverket.se. Föreslagna åtgärder inom 
jordbruket finns i avsnitt E5. Vi har nu lämnat förslag och i nästa steg kommer 
utredningen att skickas ut på remiss och därefter fattas de politiska besluten om 
vad som blir aktuellt att genomföra. 
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Vi förslår också fortsatt arbete med rådgivning och information till lantbrukare 
och ser positivt på att ni kan tänka er att främja anslutningen till Greppa 
Näringen bland era producenter.  

 

Vänliga hälsningar 

 

Else-Marie Mejersjö 

 

  

 


