
  
 

 

 

 

 

 

Studieresa 4 juni 2014 - Å tga rder fö r att 
minska va xtna ringsla ckaget fra n lantbruket 

- Vilka tekniska lösningar finns för att minska läckage av kväve och fosfor från 

lantbruket? 

- Hur kostnadseffektiva är olika åtgärder? 

- Hur ska kommun och lantbrukare samarbeta för att få till stånd åtgärder mot 

övergödning? 

Projektet Mälaren – en sjö för miljoner (MER), LRF Mälardalen och Vattenmyndigheten för 

Norra Östersjöns vattendistrikt arrangerar tillsammans den 4 juni en studieresa där vi 

besöker platser där konkreta åtgärder genomförts för att minska läckage av övergödande 

ämnen från lantbruket har. 

Vi kommer under en heldag i praktiken få se fosfordammar, kalkfilterdiken, kalkfilter, 

våtmarker och få höra lantbrukare och experters erfarenheter av strukturkalkning och andra 

åtgärder. Vi tillbringar merparten av dagen i fält, klä dig efter väder! 

Var?   Studiebesök med buss på lantbruk i Västerås och Enköpings kommuner.  

Se detaljerad information i program på nästa sida. Start vid Enköpings station 

och möjlighet att avsluta dagen i Västerås alternativt i Enköping. 

Målgrupp  Kommuntjänstemän som arbetar med lantbruks- och vattenrelaterade frågor 

samt lantbrukare i regionen.  

Anmälan  Anmäl dig via epost till anmalan@ecoloop.se senast den 26 maj.  
Skriv: ”MER Studieresa lantbruk 4 juni” i ämnesraden.  

Ange också namn, organisation, ev. önskemål om specialkost. Studieresan är kostnadsfri för 

kommuner och Länsstyrelserna inom Norra Östersjöns vattendistrikt. Om platsbrist uppstår 

ges förtur till medverkande i Mälaren – en sjö för miljoner och LRF-medlemmar.  

Övriga organisationer är välkomna mot en avgift på 1 500 kr (självkostnadspris). Ange då 

fakturaadress! 

 
Kontakt – Frågor kan ställas till david.liderfelt@lansstyrelsen.se 010 – 224 94 13 eller 
mats.johansson@ecoloop.se – 070 - 650 0051 Se också www.malaren.org 

mailto:david.liderfelt@lansstyrelsen.se
mailto:mats.johansson@ecoloop.se
http://www.malaren.org/


  
 

 

 

 

 

 

Prögram Studieresa lantbruk  
4 juni 2014 

Tid Rubrik Talare 
8.30 Samling Enköpings station 

 
 

8.45 Avresa till Tillinge Lundby 
 
 

 

9.00 Studiebesök Tillinge Lundby 
- Planerad våtmark, salixodling 

Bodil Bardosson Lind, lantbrukare 
Anders Lindholm, Enköpings 
kommun 

10.20 Avresa till Brunnby gård   

11.00 -12.00 Föredrag på Brunnby gård 
- Vad säger åtgärdsunderlagen om 
växtnäringsläckage från lantbruk? 
- Erfarenheter av få till stånd fosfordammar i 
lantbrukare 
 

 
Martin Larsson, 
Vattenmyndigheten 
Louise Larsén, Springsta säteri 
Lisa Ehde LRF Mälardalen 

12.00 - 13.00 Lunch Brunnby gård 
 

 

13.00 – 14.30 Studiebesök Brunnby - Strukturkalkning, 
fosfordammar och kalkfilterdiken 

David van Alphen de Veer, 
växtodlingsrådgivare, HS Konsult 
David Liderfelt, MER 

14.30 Avresa till Åby utanför Västerås  

15.00 – 16.00 Studiebesök Åby – Fosfordamm med kalkfilter 
Kaffe 

Sam Ekstrand, WEREC 

16.00 – 16.30 Avslutande diskussion  
- med representanter för LRF, 
Vattenmyndigheten, Länsstyrelser och 
kommuner 

 

16.30 Avslutning  
Ankomst Västerås C 16.45 och  
Enköpings Station ca 17.15 

 

 

 


