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Kokbok till rådgivning 1B Uppföljning - VERA
Om 1B
1B är en uppföljning av den utförda rådgivningen inom Greppa Näringen. Syftet är att
lantbrukaren på ett överskådligt sätt kunna se hur långt han eller hon nått i miljömålsarbetet
på det egna företaget. Detta uppnås genom att summera de viktigaste råden i tidigare utförd
rådgivning, genomföra Åtgärdsuppföljningen samt göra en aktuell växtnäringsbalans som
jämförs mot tidigare balanser. Åtgärdsuppföljningen är även ett viktigt sätt att mäta resultatet
av lantbrukets miljöarbete.
Efter genomgången bestämmer du som rådgivare tillsammans med lantbrukaren hur man ska
gå vidare med Greppa Näringen.

Så här jobbar du med 1B
Principen är att lägga tyngdpunkten på förberedelsearbetet. Det mesta fyller du i innan eller
vid besöket. Efter besöket gör du smärre justeringar.
Innan besöket:
1. Skicka indatablanketten för växtnäringsbalansen till lantbrukaren så att han/hon kan ta
fram efterfrågade uppgifter i förväg.
2. Samla ihop alla utförda rådgivningar. Det är önskvärt och viktigt att även kontakta och
ta del av dokumentationer som är utförda hos andra rådgivningsorganisationer. Ett
alternativ är att fråga lantbrukaren efter denna dokumentation. Vissa Länsstyrelser har
också möjlighet att ta fram dokumentationen.
3. Titta igenom och summera vad de viktigaste förslagen till åtgärder varit under åren.
4. Fyll i nyckeltalen i miljönyckeltalsrapporten som ligger bland underlagsmaterialet på
hemsidan. Du kan antingen hämta nyckeltal som ligger i din egen databas i
Cofoten/Stank in Mind eller VERA eller skriva in värden som du hämtar från andra
rådgivare, från administrativa systemet eller från lantbrukaren själv. För att hämta från
administrativa systemet: Ta fram kunden, tryck på ”Lista utförda rådgivningar”, se
länken Sammanställning växtnäringsbalans.
Vid besöket:
5. Fyll i detaljer och Greppadata för det aktuella året/alternativet och gör en
växtnäringsbalans. Tolka resultatet översiktligt ur växtnärings- och klimatsynpunkt.
Underlag för hur du kan tänka vid tolkning av växtnäringsbalans ur klimatsynpunkt
finns bland underlagsmaterialet på hemsidan.
6. Fyll i miljönyckeltalen från växtnäringsbalansen i miljönyckeltalsrapporten.
Kommentera miljönyckeltalen. Är nyckeltalen rimliga? Jämför med tidigare år, kan
man se en trend för till exempel minskat kväveöverskott?
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7. Gå igenom summeringen av de viktigaste råden under Greppa-åren (utifrån de gamla
rådgivningarna). Diskutera igenom vilka råd som utförts respektive inte utförts. Vad
har hindrat att en åtgärd blivit genomförd?
8. Gör åtgärdsuppföljningen. Tydliggör syftet, se nedan under rubriken
Åtgärdsuppföljning.
9. Stäm av hur lantbrukaren vill gå vidare inom Greppa Näringen. Gå igenom de
rådgivningsmoduler och utbildningsmöjligheter som lantbrukaren ännu inte utnyttjat.
Diskutera vilka områden som är mest angelägna att jobba vidare med ur ett
företagsekonomiskt perspektiv och med tanke på miljö och lantbrukarens intresse. Gör
en ny rådgivningsplan för de kommande tre åren om lantbrukaren är intresserad av
fortsatt enskild och/eller grupprådgivning.
Efter besöket:
10. Skriv ett rådgivningsbrev, exempel på rådgivningsbrev finns på hemsidan. Brevet ska
innehålla:
 Bakgrundsbeskrivning
 Växtnäringsbalans (skrivs ut från VERA) och kort tolkning/förklaring
 De åtgärder som genomförts på gården ur klimat- och övergödningssynpunkt.
Detta genom sammanställning av diskussionen kring de viktigaste råden under
Greppa-åren, samt resultatet från åtgärdsuppföljningen.
 Områden med möjlighet till miljöförbättrande åtgärder med utgångspunkt från
resultatet av växtnäringsbalansen samt tidigare miljönyckeltal,
sammanställningen av diskussionen kring de viktigaste råden under Greppaåren samt resultatet från åtgärdsuppföljningen.
 Rådgivningsplan om fortsatt rådgivning önskas. Rådgivningsplanen ska
innehålla vilka moduler som planeras respektive år för de kommande tre åren.
Skicka brevet till lantbrukaren samt spara en kopia som skickas till
Länsstyrelsen i samband med rekvisition.
11. Registrera rådgivningen i GNW-adm
 Uppdaterad bakgrundsbeskrivning om revidering skett
 Ny rådgivningsplan om fortsatt rådgivning önskas
 Exportfil med växtnäringsbalans och åtgärdsuppföljning.
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Åtgärdsuppföljning
Syftet med åtgärdsuppföljningen:
1. En individuell avstämning om hur långt det egna företaget har kommit i
miljömålsarbetet genom att se vilka åtgärder som är utförda.
2. En kollektiv avstämning. Greppa Näringen kommer att sammanställa resultaten för att
på så sätt få en utvärdering av Greppa-projektet och av lantbrukets miljöåtgärder.
Följ instruktionerna under Information när du har kommit in i Åtgärdsuppföljningen. Det är
din uppgift som rådgivare att vägleda lantbrukaren genom åtgärdsuppföljningen, så att
lantbrukaren får en ärlig bild av hur långt han/hon har nått. Eftersom frågorna även ska
sammanställas i syfte att mäta lantbrukets miljöarbete, så är det av största vikt att du är insatt i
frågornas innebörd och att frågorna besvaras korrekt. En sammanställning över alla frågor
samt kommentarer till vissa av dem ligger som underlagsmaterial på hemsidan.
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