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Exempel på rutin för egenkontroll av åkermarker 

gällande växtnäringsförluster 

Syfte 

Att minska risken för läckage av näringsämnen till yt- och/eller grundvatten. 

Ansvarig: Maria och Lars Andersson 

 

Intervall Att göra Korrigerande åtgärd 

Årligen  Se över att kartor i GPS 
alternativt i pappersformat är 
uppdaterade med exempelvis 
dricksvattentäkter, vattendrag 
och dräneringsbrunnar. 

 Kontrollera att 
spridningsutrustningen för gödsel 
fungerar och sprider jämnt. 

 

 1/3 av åkrarna följs upp årligen 
genom att Greppa Näringens 
checklista för fosforförluster fylls i 
och jämförs med tidigare år. 

 Uppdatera kartorna med aktuell 
information. Exempelvis på 
areal/arrenden som tillkommit 
under året.  

 

 Kalibrera gödselspridaren inför 
säsongen. Serva 
spridningsutrustningen och byt ut 
slitna delar vid behov.  

 Notera uppmärksammade brister 
vid genomgång av checklistan 
och planera in åtgärder under 
hösten eller till kommande år. 

Innan 
vårbruket 

Kontrollera om det finns: 

 Stående vatten på fältet, 

 Ytavrinning eller fåror efter 
ytavrinning, 

 Risk för erosion, 

 Dämning i vattendrag, dike eller 

stamledning, 

 Brister i dräneringens funktion, 

 Packningsskador på vändtegar. 

Notera var stående vatten finns på 
fältet, så följer vi upp det vid 
månadsmötet. Följande åtgärder kan 
behöva utföras:  

 Underhåll diken och ta bort 
dämning vid behov, 

 Se över dräneringen, 

 Förbättra markens struktur, 

 Minska markpackningen. 

Vid arbete 
på fältet 

 Kontrollera att 
kantspridningsutrustningen på 
centrifugalspridaren och 
fastgödselspridaren är rätt 
inställd inför första draget vid 
fältkanter, diken, sjöar och 

vattendrag. 

 Håll minst 2 m avstånd vid 
spridning längs fältkant som 
gränsar till sjöar och vattendrag. 

 Kontrollera däcktrycket. 

 Lägg upp körningen så att onödig 
tomkörning på fältet undviks i 

möjligaste mån. 

 Justera 
kantspridningsutrustningen inför 

spridningen. 

 

 

 

 

 

 Justera till lägre däcktryck vid 
behov för att minska risken för 

markpackning. 
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