Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du och miljön tjänar på.
Rådgivningens mål är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel.
I Greppa Näringen arbetar du på frivillig basis och kan välja mellan ett tjugotal
rådgivningsmoduler. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för
både miljö och ekonomi.
Under startbesöket går du och rådgivaren igenom gårdens förutsättningar. Ni tittar på
Miljöhusesynen, gör en växtnäringsbalans och tar en rundvandring på gården. Rådgivaren
visar vilka olika så kallade rådgivningsmoduler som du kan välja mellan och ni bestämmer
gemensamt vilka ni tror kommer att göra störst nytta på just din gård. Resultatet blir en
rådgivningsplan som normalt sträcker sig över tre år och som fokuserar på din gårds specifika
förutsättningar.
För att säkerställa att planeringen har fungerat som den ska och att ni når de mål som ni satt
upp för gårdens ekonomi och för miljön, görs ett uppföljningsbesök efter vanligtvis 2-3 år.
Under uppföljningsbesöket görs en ny växtnäringsbalans och en miljömålsavstämning för att
mäta vad som hänt på gården sedan starten.
Genom att du nu har anmält dig till ”Greppa Näringen” får du två gånger per år information
om projektet i form av ett medlemsbrev. På hemsidan www.greppa.nu, får du tillgång till
information, nyheter och verktyg som:
•
•
•

Nyheter om pågående arbete kring miljöaspekter på växtnäring och växtskydd i
Sverige och omvärlden
Gratis råd för stallgödselspridning och värdering av stallgödseln
Möjlighet att göra din egen växtnäringsbalans på nätet

Greppa Näringen, är ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, länsstyrelserna, LRF och
många andra företag i lantbruksnäringen. Projektet arbetar med frågor som rör växtnäring,
klimat och säker hantering av växtskyddsmedel. Från och med 2014 finns Greppa Näringen i
hela Sverige. Det vill säga, det finns möjlighet att få rådgivning inom Greppa Näringen i alla
21 län från Skåne i söder till Norrbotten i norr.

Välkommen till Greppa Näringen!
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Projektledare

