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Att arbeta som rådgivare 

i Greppa Näringen

Maria Källming 

Länsstyrelsen Östergötland

Välkommen i gänget!

› Du är del av ett team

› Tillsammans ger vi 

helhetsrådgivning

› Greppas röda tråd 

ska finnas i varje 

rådgivning
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Greppa Näringen = verktyg

› Lantbrukarens 

verktyg för att 

hantera samhällets 

miljökrav

› Frivilligt att använda 

verktyget

Win-win

› Vägen till miljönytta 

går via lönsamma 

åtgärder.
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Diskussion

› Om du var lantbrukare, hur skulle du helst vilja 

jobba med miljöfrågorna?

› Vad skulle du vilja ha för stöd i ditt miljöarbete?

Hur gör man?
Praktiska tips
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Inläsning

› Läs in dig på den 

modul du ska göra
› Underlagsmaterial på 

greppa.nu/adm

› Kursmaterial och inspelade 

föreläsningar

› Kontakt med 

rådgivningsexpert

› Följ med en erfaren 

rådgivare ut på besök

Bokning

› Anpassa efter 

odlingssäsongen

› Avsätt tid i din kalender 

för rådgivning

› Kolla i GNW-adm innan 

du ringer och lägg in 

bokning/kommentarer

› Bokning tar tid!
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Bokning

› Boka hellre in för många besök än för få. Du 

kommer troligtvis att få avbokningar.

› Försök boka två besök samma dag i samma 

område för att minska restiden

› Ställ frågor om gården redan vid bokningen

› Skicka bokningsbekräftelse och ev blanketter 

för indata

Bokningssamtalet

› Värva ny medlem

› Bra om lantbrukaren 

fått information innan 

(Lst uppgift)

› Presentera vad 

Greppa Näringen går 

ut på

› Boka hos någon som 

redan är medlem

› Mycket lättare
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Övning

› Boka rådgivningsbesök

Förbereda rådgivningen

Beroende på modul

› 1Aa

› Ta fram underlag i VISS

› 1B

› Beställ och läs igenom 

tidigare rådgivningsbrev

› 12A

› Kolla jordartskartan
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Under besöket

› Skicka sms-påminnelse

› Låt lantbrukaren berätta om 

gården

› Gå en sväng

› Berätta vad besöket går ut på

› Berätta och visa med bilder

› Gå igenom modulens 

innehåll

Under besöket

› Fota under besöket om 

det är okej med 

lantbrukaren

› Lägg upp / uppdatera 

rådgivningsplan

› Sammanfatta 

slutsatserna – både 

beröm och 

förbättringsförslag
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Rådgivarens roll

› Var lyhörd, du är bara gäst 

på gården.

› Du behöver inte kunna allt.

› Greppa är frivilligt. 

Lantbrukaren vill ha dig 

där.

› Det är kul att vara 

rådgivare!

Diskussion

› Vad tycker du ingår i din roll som rådgivare?
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Rådgivarens roll

› Tillföra nya perspektiv

› Jämföra med andra gårdar

› Annan sorts kunskap         

(mer teoretisk)

› Göra beräkningar och ta fram 

nyckeltal

› Bekräfta det som redan är bra

› Ögonöppnare för det som inte 

funkar bra

Efterarbete

› Skriv brevet direkt 

efter besöket

› Använd gärna mallar 

men brevet ska vara 

riktat direkt till 

lantbrukaren

› Skriv kort och konkret
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Efterarbete

› Lyft fram det som 

redan är bra

› Sammanfatta förslag 

på åtgärder i 

punktform

› Uppdaterad 

rådgivningsplan ska 

finnas med i brevet

Lantbrukare du kommer att träffa på

› Experten

› Noll-koll

› Pratkvarnen

› Den stressade

› Faktakollaren

Foto: Mårten Svensson
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Diskussion

› Har du varit med om någon knepig 

rådgivningssituation? Hur löste du det? Dela 

med er av era erfarenheter.

Tack för uppmärksamheten!

› Frågor?


