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Fyra gårdar i slättbygd

• Geografiskt spridda i länet: Österlen, Mellanskåne samt Söderslätt.
• Konventionella och ekologiska gårdar, med och utan djurhållning
• Tips på intresserade lantbrukare från kollegor
• Samtliga lantbrukare var intresserade-mycket intresserade av att 

främja biologisk mångfald på gården. Någon med jaktintresse.
• Bra att titta på flybilder över gården före besöket. Ger fingervisning om 

det är gott om småbiotoper, hur stora fälten är osv.



Under besöket
• Olika mycket tid lades på att gå igenom underlagsmaterialet beroende på om vi 

var enbart utomhus eller delvis inomhus samt på hur kunniga och intresserade 
lantbrukarna var. Bilder som kändes relevanta på de olika gårdarna valdes ut.

• Lite olika hur mycket tid som spenderades i fält på de olika gårdarna. Vissa hade 
mycket att titta på eller många idéer kring var de skulle kunna göra åtgärder, 
andra mindre. 

• Bra att fotodokumentera i fält! Både platser där man föreslår åtgärder och ställen 
där det redan finns något positivt ur mångfaldssynpunkt (kanske utan brukarens 
vetskap?)

• Rådgivningen flöt på bra, bra diskussioner och ganska lätt att komma fram till tre 
konkreta åtgärder per gård.



Efter besöket
• Bra broschyrer och underlag på nätet för att kunna skriva bra 

rådgivningsbrev. Även bra med underlagsmaterialet.
• Inte helt enkelt att se vilka blomsterblandningar från fröfirmorna som är 

godkända för ekologisk produktion ifall gården är ekologisk.
• Trevligt att kunna lägga in bilder tagna på gården i rådgivningsbrevet men 

även bilder på de åtgärder man föreslår, t ex en skalbaggsås eller bibädd
samt på någon nyckelart som kan gynnas.



Övriga synpunkter
• Saknade inget i Krav och rekommendationer för att kunna göra en bra 

rådgivning. Möjligen att 10 möjliga åtgärder är i mesta laget. Får inte kännas 
krystat. 

• Tidsåtgången per rådgivning (7-9 tim) kan kanske räcka om gården ligger 
väldigt nära och om åtgärderna är enkla. Om restiden är lång och det blir mer 
omfattande åtgärder blir tiden knapp. I vissa fall behöver man kanske göra en 
del efterforskningar som tar lite extra tid. 

• Svårt att säga generellt hur tiden bör disponeras. Väldigt olika från fall till fall 
beroende på hur diskussionsbenägen och intresserad lantbrukaren är, hur 
mycket som finns att titta på på gården samt vilka åtgärder som föreslås och var.



Övriga synpunkter, forts
• Kunskap och erfarenhet krävs för att genomföra rådgivningen, gärna intresse 

och engagemang också!
• Om kvalitet på rådgivningen bör krav ställas på den som utför den, inte bara att 

man är godkänd att köra Grepparådgivning. Någon form av kurs. Beror ju dock 
på den enskilda rådgivarens intresse och bakgrund…

• Utbildning bör omfatta: Varför biol mångfald? Ekosystemtjänster, varför är flera 
arter knutna till jordbrukslandskapet hotade? Vad kan man göra för att gynna 
biol mångfald? Ev grundläggande kunskap om olika nyckelarters / 
organismgruppers krav på sin miljö.

• Två halvdagar eller en heldag beroende på om digitalt eller ej.



Övriga synpunkter, forts
• Så länge det inte är snö på marken bör rådgivningen kunna genomföras. Ställer 

högre krav på rådgivaren att kunna identifiera t ex träd, buskar och växter i 
avlövat/icke blommande stadium. 

• En väldigt kul modul! Bra med konkreta åtgärdsförslag som tas fram i dialog med 
lantbrukaren så att man vet att hen verkligen är motiverad och villig att 
genomföra dem.

• Bra mix mellan ”enkla” och ”svårare” åtgärder. Då finns det sannolikt något som 
passar alla.


