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 Kokbok till 21B Gruppträff 2 Lantbruk  

 Före gruppträffen  Under gruppträffen  Material och Hjälpmedel  

 Inbjudan skickas ut till lantbrukare med 
liknande produktion. Informera om datum, 
tid och plats för träff  

 Gruppen ska bestå av minst 5 deltagare  

 Har enskild rådgivning (modul 21C) ägt rum på 
gårdarna samla in resultat från dessa.   

 Sammanställ resultat och åtgärder  

 Om gårdsbesök ska genomföras bokas gård för 
besök  

 Boka lokal  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Beskriv syftet med träffen och målet med 
modulen.   

Allmän presentation  

Gå igenom resultaten och åtgärderna för de 
olika gårdarnas energikartläggning. Ge plats för 
kommentarer  

Visa på åtgärdernas klimatnytta genom att 
informera hur det hänger ihop med utsläppen 
av växthusgaser.   

Gå igenom förslag på lösningar runt förnybar 
energi  

Visa på möjligheter att söka investeringsstöd 
Informera om fortsatt rådgivning inom Greppa 
eller andra system   

Överlämna kopior av presentationer som visats 
under träffen  
  

Om gårdsbesök  
Titta på genomförda tekniklösningar för 
åtgärder  

Visa på möjliga besparingsåtgärder  

  

Referenslitteratur enligt lista  
  

Material för rådgivningen  

 

 Kallelse till träff 2  

  

 Sammanställning av resultat  

  

 Sammanställning av relevanta 
åtgärder  
  

 Dokumentation  

  

 Deltagarförteckning (med 
personnummer och SAM-nr)  

  

 Presentation del 2  

  

Rådgivningsexperter:  

 

För frågor kontakta 

rådgivningsexpert, saknas för 

närvarande   

     

 Greppa Näringen   Österleden 165, 261 5 Landskrona   Telefon 0771-57 34 56 (vxl)   www.greppa.nu  
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Efter rådgivningen- krav på 

dokumentation  

Registrering och rapportering  Uppföljning  

Samm 

  

  

  

  

  

anfattning till deltagare  
Information om fortsatt rådgivning inom  

Greppa Näringen  

Information om möjligheter till utbildning 
inom sparsam körning  

Information om rådgivning för förnybar 
energi  

Ev. möjligheter till investeringsstöd inom 
landsbygdsprogrammet för  
energieffektivisering och/eller ny teknik  

Presentationer från gruppträffen  

  

  

  

  

Till upphandlande myndighet:  

Program för träffen, datum och plats. Uppgifter 
om deltagarnas namn, adress, personnummer 
och SAM-nr  

Registrering i Greppas administrativa system 
GNW-adm:  
Registrering av kurstillfället datum och plats 

Uppgifter om deltagarnas namn, adress, 

personnummer och SAM-nr  

 Följ upp och utför enskild 
rådgivning hos de deltagare som 
önskar.   
  

 Kontakta nästa rådgivare (om det 

är aktuellt) för vidare rådgivning 

inom Greppa  

  
Greppa Näringen   Österleden 165, 261 5 Landskrona   Telefon 0771-57 34 56 (vxl)   www.greppa.nu  

 

  


