Greppa Näringens grundkurs
Jordbruket och klimatet
18–19 januari 2017 Quality Hotel Prisma, Skövde
Ta tillfället att lyssna på några av Sveriges främsta forskare inom området jordbruk och
klimat! Som rådgivare i Greppa Näringen behöver du kunna diskutera klimat med dina
kunder eftersom klimat ska gå som en röd tråd i Greppa Näringens rådgivning. Kursen vänder
sig till alla rådgivare inom Greppa Näringen. Du hittar det preliminära programmet på nästa
sida.
För dig som vill bli klimatrådgivare.
För att bli godkänd klimatrådgivare förväntas du:
• gå två dagars grundkurs ”Jordbruket och klimatet”
• behärska beräkningsprogram för klimatgasutsläpp på gården
• gå modulkursen ”Klimatkollen”
• göra en del självstudier hemma.
Grundkursen ”Jordbruket och klimatet” är en första obligatorisk deletapp för dig som
rådgivare som vill utveckla dig till klimatrådgivare inom Greppa Näringen. Utbildning i
beräkningsverktyget ges via webb. Därtill kommer arbete med övningsuppgifter på en känd
gård och en ”egen” verklig gård.
Välkommen!

Program onsdag 18 januari
Kaffe finns från kl. 9
09.30 - 09.45

Inledning

Greppa Näringen
Jordbruksverket

09.45 - 10.30

Introduktion till jordbrukets
klimatpåverkan

Maria Berglund
Hushållningssällskapet
Halland

10.30 - 11.00

Kaffe

11.00 - 12.00

Gården i ett livscykelperspektiv

12.00 - 13.00

Lunch

13.00 - 13.45

Klimatsmart utfodring

13.45 - 14.45

Klimatpåverkan från konsumtion och
produktion av animaliska livsmedel i
Sverige

14.45 - 15.15

Kaffe

15.15 - 16.15

Metanproduktion från djurens
fodersmätning

16.15

Gemensam diskussion

18.30

Middag

Maria Berglund
Hushållningssällskapet
Halland

Christel Cederberg
Chalmers

Christel Cederberg
Chalmers

Rebecca Danielsson
SLU

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.
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu

Program torsdag 19 januari
08.15 – 09.00

Energieffektivisering

Christer Johansson
Jordbruksverket

09.00 - 10.00

Lustgas från mark – hur minska?

Åsa Kasimir
Göteborgs Universitet

10.00 - 10.30

Kaffe

10.30 - 11.15

Lena Rodhe
Växthusgasförluster vid lagring och
spridning av stallgödsel och klimatsmart RISE f.d. JTI
gödselhantering

11.15 - 12.15

Klimatförändringarna - utsikterna till
2050

12.15 - 13.15

Lunch

13.15 - 14.15

Odlingssystemets effekt på mullförråd
och kolinlagring i jordbruksmarken

Thomas Kätterer
SLU

14.15 - 15.00

Organogena jordars utsläpp av
växthusgaser

Örjan Berglund
SLU

15.00 - 15.30

Kaffe

15.30 - 16.30

Livsmedelsproduktion i ett förändrat
klimat, -möjligheter och risker

16.30

Avslutning

Markku Rummukainen
Lunds Universitet

Sara Bergström-Nilsson
Hushållningssällskapet
Halland

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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Föreläsare
Maria Berglund
Christel Cederberg
Rebecca Danielsson
Christer Johansson
Åsa Kasimir
Lena Rodhe
Örjan Berglund
Markku Rummukainen
Thomas Kätterer
Sara Bergström-Nilsson

maria.Berglund@hushallningssallskapet.se
christel.cederberg@chalmers.se
rebecca.Danielsson@slu.se
christer.Johansson@jordbruksverket.se
asa.kasimir@gu.se
Lena.Rodhe@jti.se
orjan.Berglund@slu.se
markku.rummukainen@nateko.lu.se
thomas.katterer@slu.se
sara.nilsson@hushallningssallskapet.se

Har du frågor, kontakta:
Lis Eriksson eller Maria Stenberg
036-15 61 33 eller 036-15 81 16
lis.eriksson@jordbruksverket.se eller maria.stenberg@jordbruksverket.se
Kostnad för mat och logi

Två dagars utbildning med lunch, för- och eftermiddagsfika inklusive en övernattning i
enkelrum 1722 kr. Två dagar utan övernattning och middag: 712 kr. Deltagande i 2-rätters
middag (exkl. dryck) 249 kr. Ovanstående priser är inklusive moms. OBS! Bokning av rum
görs direkt till Quality Hotel Prisma:
q.prisma@choice.se eller Tel: 0500 48 80 00, uppge bokningsnummer 114442.
Utbildningen bekostas av Greppa Näringen. Resa, logi och måltider bekostas av arbetsgivare
eller enskild deltagare enligt ovan. Var noga med att ange din fakturaadress korrekt och
fullständigt vid anmälan så att det blir lätt för oss att sammanställa en lista till hotellet. Rum
för kursdeltagare är förbokade fram till 21 december 2016. Anmälan senast 21 december.
Anmäl dig här: www.greppa.nu/adm.
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