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Frågor kring klimat  
(ställs vid 1Aa eller före rådgivningen Klimatkollen)  

  

Rådgivningen inom klimatmodulerna ska visa på vad som är stort och smått i företagets 

klimatpåverkan. Den ska också visa på vilka områden som är intressanta att analysera vidare 

med tanke på miljö och ekonomi. Att minska gårdens klimatpåverkan går hand i hand med en 

förbättrad resurseffektivitet, en uthållig företagsekonomi och långsiktig vård av gårdens marker. 

Med rådgivningen vill vi inspirera och motivera dig som lantbrukare att minska 

växthusgasutsläppen inom befintlig produktionsinriktning.  

  

Med följande frågor vill vi fånga behovet av fortsatt rådgivning inom klimat på din gård.  

  

1. Vilka alternativ stämmer bäst in för din egen del?  

-Jag ser ett förändrat klimat som en riskfaktor för jordbrukets framtida produktion  

-Jag tror att jordbruket får ökade krav på minskade klimatutsläpp i framtiden  

-Jag är motiverad att genomföra klimatåtgärder på min gård. Till exempel anpassa gödslingen, 

använda bästa teknik vid spridning, tänka på markpackningen och se över foderstater  -Jag ser 

möjligheter i en ny marknad för klimatcertifierade produkter för mitt företag  

-Jag ser nya möjligheter i en ny marknad inom bioenergiproduktion för mitt företag  

  

2. Kryssa för det eller de alternativ som passar in på dig/ditt företag  

 Jag har återkommande problem med skördesäkerhet i produktionen till följd av:  

- torka  

- översvämning  

- svårt att hitta rätt nivå på kvävegödsling  

- markstruktur  

- nya ogräs  

-annat vad? _____________________________________________   

  

3. Jag är intresserad av klimatrådgivning Klimatkollen  

- Ja inom 1 år  

- Ja inom 3 år  

- Nej  

Fortsatt rådgivning i framtiden kring klimat- och resurseffektiva åtgärder. Följande 
erbjuds inte ännu i Greppa Näringen men vi vill undersöka om intresse finns.  
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4. Det vore bra om Greppa Näringen kan erbjuda mig följande rådgivning (kryssa för det 

som är intressant för dig):  

- Klimatrådgivning i grupp eller gårdsvandring i mitt närområde kring klimatåtgärder  

- Rådgivning kring möjligheterna för klimatcertifiering av företagets produktion  

- Rådgivning kring odling, torkning och lagring mm av proteingrödor  

- Rådgivning kring gårdens förutsättningar för biogas- eller annan bioenergiproduktion  

- Rådgivning kring vattenhushållning gårdens sårbarhet för torka översvämningsrisker nu och i 

framtiden  

- Fördjupad rådgivning klimatåtgärder kort och långsiktigt på gårdsnivå (påbyggnad 

Klimatkollen)  

- Annat, vad?_________________________________________________  

  

  

 


