
Klimatkollen i 

rådgivningen

Lis Eriksson, Jordbruksverket



Praktiska detaljer

Varmt välkommen!

Signera deltagarlista 

som skickas runt

Lunch kl. 12

Betalning i reception och ta bort 

ditt namn från lista

Kursen slutar kl. 16.30



Program

10.00 - 10.15 Klimatkollen i rådgivningen Jordbruksverket 

10.15 - 10.45 Klimat politik och potential att minska utsläpp av 
klimatgaser i jordbruket

Per Bodin, Jordbruksverket 

10.45 - 10.55 10 min bensträckare 

10.55 - 11.55 Möjliga klimatåtgärder på gårdsnivå Maria Berglund Hushållningssällskapet 
Halland 

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 13.45 Ekonomi i olika klimatåtgärder Maria Fermvik, Jordbruksverket

13.45 - 14.30 Erfarenheter från klimatkollen i praktiken Mia Davidsson, Länsstyrelsen i Skåne 

14.30 - 15.00 Kaffe

15.00 - 15.20 Erfarenheter från klimatkollen i praktiken – mjölk- och 
köttproduktion – in säljning och genomförande

Carin Clason, Grepparådgivare Halland

15.20 - 15.40 Introduktion till klimatberäkningarna i VERA Maria Berglund Hushållningssällskapet 
Halland 

15.40 - 16.30 Frågestund och guidning till modulunderlag

16.30 Avslutning



Utbildning klimatrådgivare 

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 distans (De röda sidorna)

- godkänd beräkning egen gård

Som i all Greppas rådgivning krävs också att man går 

Greppa Näringens introduktionskurs



Syfte med klimatrådgivningen

Vår rådgivning ger kunskap

Kring hur jordbruket kostnadseffektivt kan minska sektorns 

klimatpåverkan 

Målbild för klimatarbetet i Greppa

Klimatsmarta åtgärder på gården

Inspirera och motivera till

Kostnadseffektiva klimatåtgärder 

Effektiv resursanvändning 

Anpassad produktion – miljömässigt hållbart



Mål för klimatrådgivningen i Greppa

Fortbildning och förståelse av 

klimatbegrepp

Visa på storleksordningen av 

gårdens klimatpåverkan

Visa gårdens möjligheter

att minska utsläpp av 

växthusgaser

att genomföra korta- och 

långsiktiga klimatåtgärder



Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B?

Omfattar cirka 10–12 timmar där för- och efterarbete

av rådgivningsbesöket ingår

Gårdsbesök och uppföljande telefonsamtal

Allmän del om klimat, växthusgaser, jordbrukets roll

Beräkning i VERA av gårdens växthusgasutsläpp

Diskussion om:

Stort och smått ifråga om utsläpp på gården

Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på 

gården

Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning

Råd inför fortsatt rådgivning i och utanför Greppa



Klimatanknuten rådgivning i Greppa

På djurgårdar

Klimatkollen 

Energikollen

Utfodringsrådgivning

Grovfoderproduktion

Betesstrategi

Byggrådgivning

Markpackning

Dränering

Växtnäringsbalans

Test mineralgödselspridare

Precisionsodling

Kvävestrategi

På växtodlingsgårdar

Klimatkollen 

Energikollen

Kvävestrategi

Markpackning

Dränering

Växtnäringsbalans

Test mineralgödselspridare

Precisionsodling 

Grovfoderproduktion

Våtmarksplanering

Mullhalt och bördighet





› 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/

