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• Företag > 50 hektar åkermark kan få rådgivningen
• Företaget ska ha fått startbesök 1A

= som för de allra flesta andra Grepparådgivningar

Störst behov i slättbygd!



Krav och rekommendationer

https://adm.greppa.nu/for-radgivare/om-greppa-naringen/krav-och-rekommendationer.html

› Utarbetade av Jordbruksverket i 
samråd med länsstyrelserna och LRF. 

› Systematiskt arbetssätt.

› All rådgivning som utförs under 
Greppa Näringen ska följa krav och 
rekommendationer.

https://adm.greppa.nu/for-radgivare/om-greppa-naringen/krav-och-rekommendationer.html


Krav och rekommendationer

› Rekommendationer som i texten uttrycks som ska
är bindande medan bör inte är bindande.

› Den text som anges under rubriken ”Resultat och 
krav på dokumentation” och ”Krav på rapportering 
till GNWadm” ska alltid följas.

› Noggrann dokumentation.



Krav och rekommendationer

17A Biologisk mångfald i åkerlandskapet

https://adm.greppa.nu/download/18.3ff43e1717a5581d261c0810/1625230017038/krav-och-rek-17A-biologisk-mangfald-i-akerlandskapet.pdf


Modulens inriktning



Rådgivningens innehåll och omfattning



Gör en 

åtgärdspl

an



Arbetsgång

Information för dig som är rådgivare
Greppa näringens sidor för rådgivare: https://adm.greppa.nu/

Information specifikt om modulen 17A: 
https://adm.greppa.nu/radgivning/biologiskmangfaldiakerlandskapet.4.3f5783ca17a0d6fa37e95
bfc.html

▪ Innan besöket

▪ Under besöket 

▪ Efter besöket

https://adm.greppa.nu/
https://adm.greppa.nu/radgivning/biologiskmangfaldiakerlandskapet.4.3f5783ca17a0d6fa37e95bfc.html


Arbetsgång-Innan besöket

Uppgifter som du behöver
› Karta

› Uppgifter om växtodling

› Uppgifter om genomförda åtgärder

› Om lantbrukaren har specifikt intresse

Förbered dig utifrån gårdsuppgifterna
I bildspelet och de trycksaker som finns på jordbruksverkets webbplats hittar du 

information om möjliga åtgärder för att gynna biologisk mångfald.

Fördjupning
Greppa Näringens kunskapsbank för rådgivare

samt läs in dig i det underlagsmaterial som finns.

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/miljo-och-klimat/trycksaker-7/ett-rikt-odlingslandskap/gynna-mangfalden/index.html
https://adm.greppa.nu/for-radgivare/kunskapsbanken.html


Arbetsgång-Under besöket

1. Rundvandring på gården, viktiga miljöer, lämpliga 

åtgärder

2. Notera produktionsinriktning, gårdens areal, 

blommande grödor, miljöersättningar, förekomst 

av rödlistade arter.

3. Fokusera på områden som lantbrukaren är mest 

intresserad av. 
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Arbetsgång-Under besöket

Informera om: 
› Nationella miljömål

› EU-direktiv och internationella överenskommelser

› Hur biologisk mångfald och ekosystemtjänster 

förhåller sig till varandra

Ta hjälp av det bildspel Greppa Näringen har tagit fram. 

Presentation bildspel

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadm.greppa.nu%2Fdownload%2F18.273eedb917e8f3054aadd3b2%2F1643372356196%2FBildspel17ABiologiskmangfald-i-akerlandskapet.pptx&wdOrigin=BROWSELINK


Arbetsgång-Under besöket

Diskutera möjliga åtgärder
Identifiera gårdens natur-och kulturvärden, till exempel:

› Kantzoner, skyddszoner, bryn

› Träd- och buskrader/lähäckar

› Skalbaggsåsar

› Småvatten och öppna diken

› Blommande trädor

› Lärkrutor

Förbered åtgärdsplan
› Fokusera på åtgärder inom de områden som 

lantbrukaren är mest intresserad av. 

› Lyft fram åtgärder som är enkla att genomföra.

› Diskutera åtgärder för att uppnå 

miljökvalitetsmålet Ett rikt odlingslandskap och 

ur ett företagsekonomiskt perspektiv.

› Gör en lista på redan genomförda åtgärder.



Arbetsgång –Under besöket

Åtgärdsplan
› Ta fram en åtgärdsplan som fokuserar på minst tre möjliga 

åtgärder som ska kunna genomföras under de kommande tre 

åren. 

› Uppskatta kostnaden. 

› Beskriv hur respektive åtgärd gynnar den biologiska mångfalden 

samt vilka fördelar lantbrukaren får. 

Revidera eventuellt rådgivningsplanen

Foto: Petter Haldén



Arbetsgång – Efter besöket

Rådgivningsdokument
› kort beskrivning av företaget med inriktning på natur- och kulturvärden i anslutning 

till åkermarken

› din åtgärdsplan för gården

› karta med planerade åtgärder

› uppdaterad rådgivningsplan

Skriva bra rådgivningsbrev
› På sidan Skriva bra rådgivningsbrev har du vägledning i hur du skriver ditt 

rådgivningsbrev.

› När du skriver rådgivningsbrev och andra texter har du även hjälp av Greppa 

Näringens skrivråd i korthet. 

17A Rådgivningsbrev 1 Skåne 2021PDF

17A Rådgivningsbrev 2 Skåne 2021PDF

17A Rådgivningsbrev 1 Västra Götaland 2021

17A Rådgivningsbrev 2 Västra Götaland 2021

https://adm.greppa.nu/for-radgivare/for-dig-som-ar-ny-radgivare/skriva-bra-radgivningsbrev.html
https://adm.greppa.nu/for-radgivare/for-dig-som-ar-ny-radgivare/skrivrad-greppa-naringen.html
https://adm.greppa.nu/download/18.107ffd9617a0d68f612c0508/1624015280330/17A%20R%C3%A5dgivningsbrev%201.pdf
https://adm.greppa.nu/download/18.107ffd9617a0d68f612c0673/1624015298084/17A%20R%C3%A5dgivningsbrev%202.pdf
https://adm.greppa.nu/download/18.7a4c6ec717c7885141693b4e/1634308351889/Exempelbrev1-17A-210727.pdf
https://adm.greppa.nu/download/18.7a4c6ec717c7885141693b51/1634308361116/Exempelbrev2-17A-210728.pdf


Arbetsgång – Efter besöket

Rapportera i GNW-adm GNW-adm - Greppa ADM
› datum för besök och uppföljningsbesök eller telefonkontakt

› gårdsdata som total åkerareal, dominerande grödor, ekologisk eller konventionell 

odling, sökta miljöersättningar, odling av blommande grödor

› tidigare genomförda åtgärder

› minst tre föreslagna åtgärder

› reviderad rådgivningsplan och/eller bakgrundsbeskrivning om dessa har förändrats

Följ upp
› Kontakta eventuellt rådgivare för fortsatt 

önskad rådgivning.

› Följ upp rådgivningsbesöket med telefonkontakt.

https://adm.greppa.nu/gnw-adm.html


Underlagsmaterial

Bildspel 

Presentation bildspel

Mångfald på slätten 

Om åkerlandskapet på jordbruksverket.se

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fadm.greppa.nu%2Fdownload%2F18.273eedb917e8f3054aadd3b2%2F1643372356196%2FBildspel17ABiologiskmangfald-i-akerlandskapet.pptx&wdOrigin=BROWSELINK
https://jordbruksverket.se/vaxter/odling/biologisk-mangfald/akerlandskapet


Några av > 30 åtgärder för biologisk mångfald på åkermark

Åtgärd Pollinerande
insekter

Nyttodjur Fåglar Fältvilt

Sköt småbiotoper och impediment X X X X

Anlägg en skalbaggsås X X

Anlägg en våtmark X X X X

Anlägg en sandbädd X X

Lämna en bit otröskad gröda X X

Spara remsa vid vallskörd

Odla fågelåker X X X

Odla viltåker X

Gör lärkrutor X

Placera ut halmbalar X X

Slå brukningsvägarnas kanter efter 
blomning

X X X X

Gynna markmångfald för bördighet X X
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• Publikationer om biologisk mångfald i Jordbruksverkets webbutik

Broschyrer och faktablad i webbutiken

https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/miljo-och-klimat/trycksaker-7/ett-rikt-odlingslandskap/gynna-mangfalden/index.html


Informationsmateri

al



Mer kunskap och råd i appar

”LärKvitter”

”Fjärilar””Nyttodjur”



Nyhetsbrev



Tack


