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Många sakfrågor ingår i Greppa Näringen 



-kostnadsfri rådgivning och information 

som lantbrukaren och miljön tjänar på

-startade 2001 i sydlänen, har utvidgats 

efterhand och idag erbjuds rådgivning i 

hela landet

-arbetet sker i samverkan mellan 

Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna 

och rådgivningsföretagen

-finansieras av Landsbygdsprogrammet,

50 miljoner per år, varav 2/3 till länen

Vad är Greppa Näringen?



Systematik- Rådgivning på en mjölkgård



Rådgivningsbesök kring vatten och mark

Rådgivningsbesök Startår Antal 

rådgivningar

Växtnäringsbalanser 2001 21250

Anläggning våtmarker 2002 4550

Kvävestrategi 2003 4170

Markpackning 2003 2090

Fosforstrategi 2004 1840

Uppföljningsbesök 2005 4490

Växtskydd hantering 2001 1620

Växtskydd vattenskyddsområde 2003 250

Växtskydd strategi, IPM 2005 1340



Dokument som reglerar verksamheten i Greppa Näringen



Webbplats adm.greppa.nu- fotnoten på alla sidor

Allmänna förutsättningar finns i de inledande sidorna



Målgrupp för enskild rådgivning 

› Verksamheten ska vända sig till lantbrukare, deras familjemedlemmar och anställda 

inom jordbruket och trädgårds- och hästnäring, maskinstationer med verksamhet 

riktad mot jordbruket samt rådgivare.

› Enskild rådgivning, riktas i första hand till lantbrukare med gårdar >25 djurenheter 

eller 50 ha åker, men även företag som inte når målgruppen, för rådgivning om: 

› • våtmarker (modul 14A, 14B) 

› • växtskyddsstrategi i vattenskyddsområden (13C) 

› • hantering av växtskyddsmedel för växthusföretagare med minst 1000 m2

växthusyta 

› • specialodlingar t.ex. frilandsgrönsaker och potatis. 

› • gården finns i avrinningsområde till vattenförekomster som är starkt övergödda  

› • miljöåtgärder på gårdar med hästverksamhet som omfattar mer än 15 hästar



Krav på rådgivare som arbetar med Greppa Näringen

› Rådgivare ska ha agronom-, hortonom-, lantmästar-, trädgårdsingenjörs-

examen, motsvarande kompetens i form av annan relevant 

högskoleutbildning eller långvarig yrkeserfarenhet. Länsstyrelsen avgör i varje 

enskilt fall om sakkunskapen och utbildningsnivån är tillräcklig för den rådgivning som ska ges.

› Företag som utför rådgivningen, och medarbetare ska ha erfarenhet av 

rådgivning till lantbrukare eller av motsvarande info-arbete inom lantbruket.

› •Rådgivaren ska inom samma år som rådgivningen utförs ha deltagit i 

introduktionskurs för nya rådgivare (undantag 13A i växthus).

› -om rådgivningen gäller växtskydd, uppfylla kunskapskraven för att använda 

kemiska växtskyddsmedel.

› • Rådgivaren bör gå de kurser för rådgivare som anordnas i Greppa Näringen och 

för de rådgivningsmoduler man avsett att arbeta med. Kurser bör vara meriterande 

vid länsstyrelsernas upphandling av rådgivning.



Krav för rådgivningen på företag med växthusproduktion

› Vid rådgivning om hantering av växtskyddsmedel bör kompetens kunna 

styrkas med något av följande: 

› • erfarenhet av rådgivning kring växthusodling och genomgången 

kurs om hantering av växtskyddsmedel i växthus som anordnats av 

Jordbruksverket 

› • erfarenhet av arbete med frågor om hantering av växtskyddsmedel i 

växthus

› Rådgivningen behöver inte föregås av startbesök där man endast 

planerar att utföra rådgivning om hantering av växtskyddsmedel i växthus



Krav för rådgivningen i växthus

› Rådgivningsbrev och dokumentation

› Lantbrukaren ska efter besöket få ett brev med viktiga slutsatser från 

rådgivningen. 

› Rådgivningen ska dokumenteras och redovisas till länsstyrelsen enligt de 

krav som anges under rubriken ”Resultat och krav på dokumentation” i 

detta dokument för de enskilda rådgivningsmodulerna. 

› För varje rådgivningstillfälle ska dessutom de uppgifter som anges under 

rubriken ”Krav på rapportering till GNW-adm” rapporteras/registreras i 

Jordbruksverkets administrativa system för Greppa Näringen. 


