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Vem utför enskild rådgivning?

› Alla rådgivare som har gått introduktionskursen för nya 

rådgivare inom Greppa Näringen, ges varje år i 

november

› Vi erbjuder kurser för rådgivare

› Länsstyrelserna 

› upphandlar enskild rådgivning och avropar med olika 

intervall

› kan även genomföra lite 

på egen hand

› kan ibland ställa högre 

kompetenskrav än vad 

vi anger i krav och 

rekommendationer

Foto: Mårten Svensson



• Krav och rekommendationer i Greppa 
Näringen 2018-2020

• Finns alltid på hemsidan www.adm.greppa.nu/

• Kokbok under respektive modul

• Köksbordsmaterial eller underlagsmaterial
också under respektive modul

Vad styr innehållet i rådgivningarna?

Vid varje besök: Uppdatera rådgivningsplanen!

http://www.greppa.nu/adm


Basrådgivning

• Startbesök med 

växtnäringsbalans

• Upprepad 

växtnäringsbalans

• Uppföljningsbesök

Basrådgivning



Fältet

Kvävestrategi

Fosforstrategi

Grovfoderodling

Markpackning

Mullhalt och 

bördighet

Översyn av dränering

Underhåll av diken

Precisionsodling

Test av mineral-

gödselspridare

Växtskydd



Fältet

Kvävestrategi - 11Aa (utan 
stallgödsel), 
11Ab (med stallgödsel)

Kvävestrategier i olika grödor

Åtgärdsplan med 
optimerad kvävegödsling, tidpunkter för 
bearbetning, ändrad växtföljd och 
stallgödselanvändning (11Ab) 

Beräkna utlakning av kväve före och efter 
åtgärder

Fosforstrategi - 11B
Diskutera risk för fosforförluster utifrån kartor, 
gödsling och topografi

Fältvandring på riskfält

Förändra fosforgödslingen

Diskutera fördelning av stallgödsel och teknik 
för jordbearbetning

Åtgärdsplan med kartor för minskat läckage 
och optimal gödsling

Grovfoderodling - 15A
Analysvärden på grovfodret ställs mot 
målsättningen

Optimera skördesystem, växtnärings-
utnyttjande och konserveringsteknik

Gör en gödslingsplan för vallarna 

Kväveutlakningsberäkning för minst ett 
vallskifte

Påverkan av föreslagna åtgärder på klimat 
och miljö Foto: Mårten Svensson

Foto: Stina Olofsson

Kvävestrategi på ekologiska 
gårdar – 11E

Både kvävestrategi och 
ogräshantering

Två besök



Fältet

Markpackning - 12A

Riskmoment beroende 

på jordart, tidpunkter för 

bearbetning, 

stallgödselspridning

Titta på markstruktur i 

fält eller gör en 

genomgång av 

maskinerna

Ändrade tekniklösningar 

och odlingsåtgärder för 

att minska risken för 

markpackning

Mullhalt och bördighet -

12B

Fokus på växtföljd, 

jordbearbetning och tillförsel 

av organiskt material

Jämför nuvarande och minst 

en förändrad växtföljd på 

gården och kommentera

effekt på mullhalt

ekonomi

växthusgaser och 

kväveutlakning



Fältet

Översyn av dränering - 14D

Fokus den egna gården

Vattenproblem på några fält

Kartor och planer behövs 

Förslag till åtgärder för förbättrad 

dränering och underhåll

Juridik och växtnäringsförluster ska 

också belysas

Underhåll av diken – 14U 

Fokus huvudavvattning - underhåll 

av rörlagda och öppna diken

Ev. flera från markavvattnings-

företaget med på genomgången

Förslag på underhållsåtgärder för 

bibehållen produktion med 

miljöhänsyn

Vattendragsgrupper - guide
Foto: Mårten Svensson

Nyast



Precisionsodling - 16A

Varierad spridning av fosfor, 
kalium eller kalk med 
spridarfil utifrån markkartan 

Förutsättningarna för varierad 
kvävegödsling med hjälp av 
satellitkarta, CropSAT

Diskutera ekonomi

Inom detta område händer 
det mycket

Fältet

Test av mineral-
gödselspridare - 16B

Test av spridningsbilden

Test av kantspridnings-
utrustning

Hjälp att ställa in spridaren för 
jämn spridning

Foto: Mårten Svensson



Fältet

Växtskydd

Utförs av rådgivare som uppfyller kunskapskraven 
för kemiska bekämpningsmedel

Säker hantering - 13A 

Mål att minska riskerna 

Rutiner för hantering av växtskyddsmedel

Åtgärdslista med förslag till förbättringar

Integrerat växtskydd - 13I

Mål att minska beroendet av kemiska 
bekämpningsmedel

Diskutera 

Behovsanpassning, växtföljd, bearbetning, 
övervakning, prognosmodeller, 
svårbekämpade ogräs

Vattenskyddsområde - 13C

Förslag på grödor utifrån begränsningar i 
användning av växtskyddsmedel

Underlag för tillståndsansökan för 
vattenskyddsområde

Foto: Pernilla Kvarmo



Våtmark



Våtmark

Våtmarksplanering - 14A

Förutsättningar för våtmarker 

och dammar som samlar fosfor

Huvudsyfte samla näring 

Skyddsvärda biotoper och 

motstående intressen 

Översiktlig bedömning av 

kostnader och möjlighet till 

finansiering

Projekteringsarbete ingår inte

Skötsel/ restaurering  av 
våtmarker - 14B

Våtmarkens tekniska funktion

Våtmarken som näringsfälla

Skötsel av vegetation 

Förslag till åtgärder



Klimatkollen

Energikollen



Gris

Utfodring

Energikollen

Klimatkollen

Bygg

Mjölk, nöt och lamm

Utfodring

Betesstrategi

Energikollen

Klimatkollen

Bygg



Greppa Näringen har två webbplatser

www.adm.greppa.nu/ för 

rådgivare

http://www.adm.greppa.nu/


www.greppa.nu för 

lantbrukare

http://www.greppa.nu/


Gå till Om Greppa, regionalt, hitta 

rådgivningsföretag

För att hitta rådgivare 

i ditt område



Rådgivarnytt

Vår viktigaste informationskanal

Prenumerera på det och 

nyheterna! 



Underlagsmaterial

Underlaget uppdelat på de 

olika modulerna



Underlaget uppdelat på 

• Innan besöket

• Under besöket

• Efter besöket

Underlagsmaterial





Våra rådgivningsexperter hjälper rådgivarna



Foto: Pernilla Kvarmo

Kursinbjudningar och dokumentation


