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Välkommen till kursen 
”Att arbeta som rådgivare i Greppa 
Näringen” 6 november 2019

Petra Nilsson, specialistrådgivare
LRF Konsult, 011- 19 49 27, 
petra.nilsson@lrfkonsult.se

som Rådgivare i Greppa Näringen arbetar jag med….

• Enskild rådgivning som är för lantbrukare som har över 50 ha 
åkermark och/eller mer än 25 djurenheter

- Startmodulen, 1Aa, uppföljningsbesök 1B

- Växtnäringsbalans 10B, 10D

- Klimatkollen 20A, 20B
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som Rådgivare i Greppa Näringen arbetar jag med…

› Gruppaktiviteter – för alla lantbrukare
- Vattendragsgrupper

- Kurser som ”Miljöhänsyn vid hästhållning”

Välkommen i gänget!

› Du är del av ett team

› Tillsammans ger vi helhetsrådgivning

› Anmäl dig till Greppa Näringens kurser för 
rådgivare

› Greppas röda tråd ska 

finnas i varje rådgivning
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Riksdagen har beslutat om 16 miljömål.
Greppa Näringen berör 5 av målen "Grundvatten av 
god kvalitet", "Myllrande våtmarker”

Ingen övergödning Giftfri miljö Begränsad 
klimatpåverkan

Greppa Näringen = verktyg

› Våra mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad 
övergödning och säker användning av växtskyddsmedel

› 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

› Välj ut några få moduler som du blir bra på

› Läs in dig på den modul du ska göra
› Underlagsmaterial på greppa.nu/adm

› Kontakt med rådgivningsexpert

› Följ med en erfaren 

rådgivare ut på besök

Bokning

› Planera arbetet utifrån 
årstiderna

› Kläder efter väder och ta 
med matsäck

› Avsätt tid i din kalender 
för rådgivning

› Kolla i GNW-adm innan 
du ringer och lägg in din 
bokning/kommentar

› Bokning tar tid!!
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Bokning
› Boka hellre in för många besök än för få. Du kommer 

troligen få avbokningar!

› Försök boka två besök samma dag i samma område 
för att minska restiden

› Skapa en bild av gården redan vid bokningen. Titta i 
GNW-adm visa! Ställ frågor om gården vid bokningen

› Fråga om vägbeskrivning och mötesplats!

› 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

› Förbered olika argument

› Boka hos någon som 
redan är medlem

› Mycket lättare
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Övning
› Boka rådgivningsbesök

1. Redan medlem

2. Värva ny medlem 

Förbereda rådgivningen

Beroende på modul
› 1Aa

Beställ Greppa pärm och 

gör iordning ett startpaket

Ta fram underlag i VISS

› 1B, 20A/B
Beställ och läs igenom 

tidigare rådgivningsbrev

› Ladda ned ”kokboken” för aktuell modul
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Under besöket
› Skicka sms-påminnelse

› Låt lantbrukaren berätta 
om gården

› Gå en sväng

› Håll koll på klockan!

› Berätta vad besöket går 
ut på och visa med bilder

› Gå igenom modulens 
innehåll

› Rådgivningen ska ge
något för lantbrukaren

Under besöket

› Fota under besöket om 
det är okej med 
lantbrukaren

› Lägg upp/uppdatera 
rådgivningsplan

› Sammanfatta 
slutsatserna – både 
beröm och 
förbättringsförslag

› Berätta att du skickar ett 
brev efter besöket
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Rådgivarens roll

› Presentera dig, skapa 
förtroende

› Var lyhörd, du är bara 
gäst på gården

› Du behöver inte kunna 
allt

› Greppa är frivilligt

› Lantbrukaren har tackat 
JA och vill ha din 
rådgivning

› 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 
och idéer 

› 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 fungerar så bra

› Skriv brevet direkt 
efter besöket

› Använd gärna mallar 
men brevet ska vara 
riktat direkt till 
lantbrukaren

› Sammanfatta förslag 
på åtgärder i 
punktform

Efterarbete
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Efterarbete

› Skriv kort och konkret

› Lyft fram det positiva

› Uppdaterad 
rådgivningsplan ska 
finnas med i brevet

› Återkoppla ev. per 
telefon!

År Önskade moduler Kommentar

2018 15A Grovfoderodling
1B Uppföljningsbesök 

2019 41B Kontroll av foderstater – nöt och lamm
42A Betesstrategi

2020 10D Upprepad växtnäringsbalans –
djurgårdar, fokus på växtodling (efter ev 
utbyggnad)

Exempel sammanfattande punkter i rådgivningsbrevet

Områden där ni gör bra 
åtgärder:
› Använder redan idag 

mineralgödsel som är 
klimatgodkänd

› Den anlagda skyddszonen 
gör god nytta! Genom att den 
fångar upp jordpartiklar som 
annars hade hamnat i diket

› Underhåll av dränering och 
strukturkalkning
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Exempel sammanfattande punkter i rådgivningsbrevet

Områden där ni kan jobba 
med förbättringar:
› Markkartera för att kunna 

anpassa gödslingen till 
näringsförråden i marken.

› Hitta en lokal lantbrukare som 
mottagare av gödseln alt 
vända sig till en privat 
entreprenör, som tar emot 
hästgödsel.

Exempel på ”typ-kunder”

› Mycket pålästa, 
intresserade och har 
ordning.

› Ostrukturerad och har 
oordning

› Pratkvarnen

› Den som inte pratar alls!

› Stressad och har 
egentligen inte tid pga
utgödslingen precis gått 
sönder!

› ”Perfekta gården” – ge 
beröm och hitta något tips 
att jobba vidare på

› ”Katastrofgården” – välj ut 
något lämpligt som visar 
till nytta för gården

› Stressade – bidra med 
lugn men fatta dig kort. 
Visa förståelse och 
fortsätt med beräkningar 
på kontoret ev ny tid
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Diskussion

› 1. Har du varit med om 
någon knepig 
rådgivningssituation? 
Hur löste du det? Dela 
med er av era 
erfarenheter.

› 2. En egen ”Kom ihåg 
lista” för en heldag i fält 
på landsbygden! Vad ska 
jag ta med? Diskutera 
och dela med er!

Tips på olika webbsidor

Greppa Näringen, www.greppa.nu

Jordbruksverket, www.jordbruksverket.se

Länsstyrelsen, www.lansstyrelsen.se

Miljöhusesyn, www.miljohusesyn.se

SLU – Sveriges lantbruksuniversitet, www.slu.se

VISS – Vatteninformationssystem Sverige, viss.lansstyrelsen.se

Tack för uppmärksamheten och lycka till med 
rådgivningen!


