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Välkomna!

› Idag onsdag startar vi kl. 08:45 och håller på 

fram till kl.15:00.

› Ha din mikrofon på mute för att säkerställa så 

god ljudkvalitet som möjligt. 

› Passa på att ställa frågor till föreläsarna i 

chattfunktionen om det är något du undrar över. 

› Om du är uppkopplad via telefon mailar du dina 

frågor till 

caroline.sandberg@jordbruksverket.se

› Om du får problem av något slag skriv till 

Caroline

mailto:aria.stenberg@jordbruksverket.se


Praktiska detaljer

Varmt välkommen!

Upprop, Caroline Sandberg

Information, Lis Eriksson

Länk till alla presentationer :

https://adm.greppa.nu/kurser/kur

sdokumentation/kurser-

2021/jordbruket-och-

klimatet.html

https://adm.greppa.nu/kurser/kursdokumentation/kurser-2021/jordbruket-och-klimatet.html


Program onsdag 21 april

08.45 - 09.00 Välkommen till dag 1 Lis Eriksson, Greppa Näringen

09.00 - 09.45 Introduktion till jordbrukets klimatpåverkan Maria Berglund, Hushållningssällskapet 

09.45 - 10.15 Paus

10.15 - 11.15 Energieffektivisering Maria Berglund, Hushållningssällskapet 

11.15 - 12.00 Klimatsmart utfodring Christel Cederberg, Chalmers

12.00 - 13.00 Lunch

13.00 - 14.00
Klimatpåverkan från konsumtion och produktion av 

animaliska livsmedel i Sverige

Christel Cederberg, Chalmers

14.00 - 14.15 Paus

14.15 - 15.00 Energieffektivisering Emelie Karlsson, Jordbruksverket

15.00 Avslutning dag 1



Vad är Greppa Näringen?

› kostnadsfri rådgivning och 

information som lantbrukaren

och miljön tjänar på

› startade 2001 i Sveriges södra 

län, omfattar hela landet sedan 

2015

› samarbete Jordbruksverket, 

LRF, länsstyrelserna och 

rådgivningsföretagen

› finansieras av Landsbygds-

programmet

› 2/3 av pengarna går till 

länsstyrelserna som fördelar 

dem till rådgivning och kurser



Ungefär 40 olika rådgivningar att välja på

Se mer på greppa.nu



Uppdatering krav och rekommendationer

› Styrande dokument 

för rådgivningarnas 

innehåll

› Nya krav och rek 

gäller 2021-2022



Syfte och mål med klimatrådgivningen

Vår rådgivning ger kunskap

Kring hur jordbruket kan minska sektorns 

klimatpåverkan

Fortbildning och förståelse av klimatbegrepp

Visa vad som är stort och smått i företagets 

klimatpåverkan.

Vilka områden som är intressanta att analysera 

vidare med tanke på miljö och ekonomi.

Klimatsmarta åtgärder på gården

Inspirera och motivera till

Kostnadseffektiva klimatåtgärder 

Effektiv resursanvändning 

Anpassad produktion – miljömässigt hållbart



Vad innehåller Klimatkollen 20A och 20B?

• Omfattar cirka 10–12 timmar 

• Gårdsbesök och uppföljande telefonsamtal

• Allmän del om klimat, växthusgaser, 

jordbrukets roll

• Beräkning i VERA av gårdens 

växthusgasutsläpp

• Diskussion om:

• Stort och smått ifråga om utsläpp på gården

• Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på 

gården

• Vilka områden och åtgärder som kräver mer rådgivning

• Råd inför fortsatt rådgivning i och utanför Greppa



Klimatkollen upprepning 20C och 20D

Var det några år sedan en klimatberäkning

blev gjort på gården då kan man få 

Klimatkollen upprepning 20C och 20D. 

I de här moduler följer vi upp klimatarbetet

på gården och beräknar dessutom 

klimatavtrycket för dina produkter.

• Beräkning i VERA av gårdens växthusgasutsläpp

• Diskussion om:

• Stort och smått ifråga om utsläpp på gården

• Möjliga klimatåtgärder och viktigaste åtgärdsområden på 

gården

• Sedan gör ni en uppföljning av tidigare klimatkartläggning.


