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Praktiska detaljer

Varmt välkommen!

Signera deltagarlista 

som skickas runt

Checka in på hotellet

Middag

Boken: ”En varmare 

värld” och USB-minnen



Grundkursen Jordbruket och klimatet

Dag 1

Jordbrukets klimatpåverkan

Djurhållning

Metan

Stallgödsel och 

gödselhantering

Dag 2

Energi

Stallsystem

Lustgas

Klimatförändring

Mark och odling



Vad är Greppa Näringen?
-kostnadsfri rådgivning och information 

som lantbrukaren och miljön tjänar på

-startade 2001 i sydlänen, har utvidgats 

efterhand

-arbetet sker i samverkan mellan 

Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna 

och rådgivningsföretagen

-finansieras av Landsbygdsprogrammet,

40 miljoner per år, varav 2/3 till länen



Rådgivning på en mjölk eller nötköttsgård



Webbplats www.greppa.nu

http://www.greppa.nu/


• Skrifter och nyhetsbrev

• Annonser, artiklar, mässaktiviteter m.m.

• Hemsida www.greppa.nu
• för lantbrukare, rådgivare m.fl.

• Twitter

Hemsida www.adm.greppa.nu

• för rådgivare

http://www.greppa.nu/
http://www.greppa.nu/


Klimat ska gå som en röd tråd i 

Greppas rådgivning

från 2010



Utbildning klimatrådgivare 

Grundkursen: ”Jordbruket och klimatet” 

rekommenderas för alla Grepparådgivare

Krav för att bli godkänd klimatrådgivare: 

• ”Jordbruket och klimatet” grundkurs 2 dagar 

• Klimatkollen modulkurs 1 dag 

• Behärska och kunna tolka resultat i 

klimatberäkningsverktyget VERA: 

- utbildning på egen hand. En beräkning på 

en typgård + en beräkning på en verklig 

gård. Skicka in dina svar.
Som i all Greppas rådgivning krävs också att man går 

Greppa Näringens introduktionskurs

Erbjudande för alla klimatrådgivare: erfa-träff



Inspirera & motivera

• till kostnadseffektiva 

klimatåtgärder 

• effektiv resursanvändning 

• anpassad produktion

- långsiktigt miljömässigt 

och ekonomiskt hållbar

Syfte med all klimatanknuten rådgivning i Greppa 



• öka det strategiska tänket 

– se till helheten!! 

Mål för klimatanknuten rådgivning

Visa gårdens potential

• att minska utsläpp av 

växthusgaser

• att genomföra kort-

och långsiktiga 

klimatåtgärder



Åtgärdsförslag från Klimatkollen?

Planera och utvärdera produktionen i alla led. 

En effektiv produktion är en klimatsmart produktion.

Ett bra grovfoder är grunden
Högt foderutnyttjande genom foder/avel/skötsel

Välj foder med låg klimatpåverkan

Minska spill från fält till mule.

Sänk inkalvningsåldern

Hög djurhälsa, låg dödlighet

Anpassa gödsling till behov och tidpunkt

Använd BAT-gödsel (lågt klimavtryck)



Klimatkollen ger aha-upplevelser!

• Viktigt att nå ut till ”nyckel”lantbrukare och visa 

vad som kan påverkas. 

• Lantbrukarna känner en ökad trygghet att 

diskutera gårdens klimatpåverkan efter 

rådgivningen!

• Klimatkollen engagerar och ger resultat!



Till sist - Kul att ha er här!!


