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Vem utför enskild rådgivning?

› Du kan göra det efter att du har gått denna kurs!

› Håll dig uppdaterad genom att gå fortbildningskurser

› Länsstyrelserna 

› upphandlar enskild rådgivning och avropar med olika 

intervall

› kan även genomföra lite på egen hand

› kan ibland ställa högre 

kompetenskrav än vad 

vi skriver i krav och 

rekommendationer

Foto: Mårten Svensson



• Krav och rekommendationer i Greppa 
Näringen 2018-2020 (nytt beslut på gång)

• Finns alltid på webbplatsen adm.greppa.nu/

• Kokbok eller beskrivning - respektive 
rådgivning

• Bildspel och annat underlagsmaterial -
respektive rådgivning

Vad styr innehållet i rådgivningarna?

Vid varje besök: Uppdatera rådgivningsplanen!

http://adm.greppa.nu/


Startbesök och 

växtnäringsbalanser

• Startbesök med 

växtnäringsbalans

• Upprepad 

växtnäringsbalans

• Uppföljningsbesök

Basrådgivning



Växtnäringsbalanser

› Startbesök med växtnärings-
balans - 1Aa
› Informera om Greppa Näringen

› Gå igenom miljömålen 

› Gå igenom gårdens miljöhusesyn om 
den är gjord

› Växtnäringsbalans 

› Liten rundvandring

› Fånga upp lantbrukarens intresse i 
rådgivningsplanen

› Frågor om växtskydd och klimat

› Upprepad växtnäringsbalans -
10B/ 10D
› Följ upp och gör en ny 

växtnäringsbalans

› Jämför med andra gårdar

› Gödslingsplan

› Rutiner för stallgödselhantering (10D)

› Utlakningsberäkning

Uppföljningsbesök - 1B
Diskutera vilka åtgärder 
som gjorts på gården med 
hjälp av en 
växtnäringsbalans och ifylld 
Åtgärdsuppföljning

vad har fungerat bra 
och mindre bra  

vad återstår att göra

Obligatorisk efter sju besök

Eventuellt ny 
rådgivningsplan för de 
kommande 3 åren



Foton: Pernilla Kvarmo

› Prata om 

› Greppa Näringen

› Miljöregler och hästverksamheter

› Åtgärder mot fosforförluster

› Beräkna

› Stallgödselmängder 

› Titta på 

› Stallgödsel – mockning, lagring, 

spridning eller försäljning, 

ekonomiskt värde, strö

› Hagar – vegetation, stängsel, 

utfodring, in-/utsläpp, mockning 

› Åtgärder 

› Översiktlig åtgärdsplan

› Rådgivningsplan för tre år

Startbesök miljövänlig hästhållning – 1Ah

6

Ny



Fältet

Kvävestrategi

Fosforstrategi

Grovfoderodling

Markpackning

Mullhalt och 

bördighet

Växtskydd

Precisionsodling

Test av mineral-

gödselspridare

Dränering

Underhåll av diken



Fältet – gödsla vad växten behöver

› 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

› Kvävestrategi - 11Aa och 11Ab 
(med och utan 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

› Kvävestrategi på ekologiska 
gårdar – 11E
› Både kvävestrategi och ogräshantering

› Två besök
Foto: Mårten Svensson

Foto: Stina Olofsson

Foto: Mårten Svensson



Fältet

o Grovfoderodling - 15A
o Analysvärden på grovfodret ställs mot 

målsättningen

o Optimera skördesystem, växtnärings-
utnyttjande och konserveringsteknik

o Gör en gödslingsplan för vallarna 

o Kväveutlakningsberäkning för minst ett 
vallskifte

o Påverkan av föreslagna åtgärder på 
klimat och miljö

Foto: Mårten Svensson



Fältet – öka markens bördighet

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 – dränera och underhåll diken

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



Vilka av Greppa Näringens rådgivningar 

känner du till?

Skriv i chatten



Fältet Växtskydd –

behåll substanserna där de gör nytta

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

Ny rådgivning Odla utan glyfosat på gång

Foto: Pernilla Kvarmo



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 – gödsla med precision

Test av mineral-
gödselspridare - 16B

Test av spridningsbilden

Test av kantspridnings-
utrustning

Hjälp att ställa in spridaren för 
jämn spridning

Foto: Mårten SvenssonCropSAT



Klimatkollen

Energikollen



Klimatkollen och Energikollen

Klimatkollen - 20A

Beräkna utsläppen av växthusgaser från 

gården beroende på:

Växtföljd, grödor och gödsling

Energianvändning

Produkter som kommer in till eller 

lämnar gården

Åtgärder och fortsatt rådgivning

Utförs av godkänd klimatrådgivare

Energikollen lantbruk eller växthus -

21A, 21B

Rådgivning på lantbruk och i växthus i 

grupp

Motivera till energieffektivisering 

Enskild rådgivning för djurgårdar eller 

växthus

Utförs av rådgivare som har gått utbildning 

om energikartläggning via Greppa Näringen 

eller LRF



Våtmark



Våtmark – fånga upp växtnäringen

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 Foto: Pernilla Kvarmo



Gris

Utfodring

Energikollen

Klimatkollen

Bygg

Mjölk, nöt och 

lamm

Utfodring

Betesstrategi

Energikollen

Klimatkollen

Bygg



Nöt - mjölk, övriga nöt och lamm

Kontroll av 

foderstater 41A -

mjölkkor eller 

41B – övriga nöt 

och lamm
Justera foderstaten för 
bästa kväve- och 
fosforutnyttjande

Påverkan av ändrad 
foderstat på 

klimatgasutsläpp 

växtnäringsförluster

ekonomi 

Målbeskrivning för 
grovfoder

Endags utfodringskontroll 

nöt - 41C
Jämför verklig utfodrad mängd 
med planerad

Väga och mäta

Föreslå ändrad foderstat efter 
kontroll

Foto: Janne Andersson



Nöt och lamm

Betesstrategi - 42A
Betesplan för en djurgrupp (nöt, 
lamm) inklusive tillväxt, betes-
skötsel och tillskottsutfodring

Åtgärder för minskat växtnärings-
läckage

Mer än 8 mjölkkor/ha bete, gör 
en växtnäringsbalans

Energikollen - 21C
Individuell energikartläggning på 
den enskilda gården

Alla djurslag

Motivera till energieffektivisering

Åtgärdsförslag

Antingen denna rådgivning eller 
energikartläggning med check 
från Energimyndigheten

Den enda rådgivningen som 
kostar för lantbrukaren  - 10% av 
rådgivningskostnaden

Foto: Mårten Svensson

Foto: Janne Andersson



Klimatkollen - alla djurslag

Klimatkollen - 20B
Gårdens utsläpp av 
växthusgaser summeras 

Avtrycket beräknas för 
följande:

Produkter som kommer in 
till gården som foder och 
livdjur

Växtföljd, grödor och 
gödsling

Fodersmältning hos 
djuren

Energianvändning

Produkter som lämnar 
gården som livdjur, mjölk, 
kött, ägg



Gris

Utfodringskontroll smågris -

50A, slaktgris - 50B

Kväve- och fosforeffektiviteten 

beräknas före och efter åtgärder

Åtgärdsförslag för minskad 

överutfodring av protein och 

fosfor

Energikollen - 21ABC

Klimatkollen- 20B

Foton: Janne Andersson



Bygg – bra byggnader ger friska djur

Byggplanering - 30C

Analys av ny-/ tillbyggnad för bästa 

miljö och ekonomi

Djurmiljö

Energianvändning

Växtnärings- och växthusgas-

förluster

Förslag till systemval

Stallmiljö och yttre miljö - 30A

Genomgång av befintlig stall för att 

förbättra miljön

Temperatur, relativ fuktighet, 

värmebalans

Ventilation och ammoniakhalt

Gödselbehållare, uppsamlingsfållor 

samt drivningsgångar och andra ytor

Hänvisa till möjlighet till 

energikartläggning för större gårdar

Åtgärder för bättre lönsamhet och 

minskade förlusterFoton: Janne Andersson



Vilka rådgivningar lägger du in i planen?

› Fokusera på lantbrukarens 

engagemang och intresse

› Ha koll på prioriteringar i de regionala 

strategierna

› Börja där det finns störst möjlighet till 

förbättringar

› Involvera andra och tänk utanför ditt 

område eller företag 

› Uppdatera rådgivningsplanen vid 

varje besök och utgå från nuvarande 

behov 

› Sälj in nya rådgivningar särskilt om 

planen är några år





Underlagsmaterial och 

kurser för rådgivare
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Jordbruksverket
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Greppa Näringen har två webbplatser

adm.greppa.nu/ för rådgivare

http://adm.greppa.nu/


greppa.nu för lantbrukare:

• Greppa nyheter

• Säsongsnytt 

• Räkna själv

• Broschyrer

• Resultat

• Mina sidor (Greppa Näringens)

• Information regionalt

http://www.greppa.nu/


Rådgivarnytt

Vår viktigaste informationskanal

Prenumerera på det och 

nyheterna! 



Underlagsmaterial

Underlaget uppdelat på de olika rådgivningarna



Underlaget uppdelat på 

• Innan besöket

• Under besöket

• Efter besöket

Kolla alltid på aktuell sida innan du ska ut 

på rådgivning

Underlagsmaterial



Använd mallar för
• Rådgivningsbrev

• Presentationer

• Posters

• Kursinbjudningar

• Anteckningar

Mallar för vårt material



Goda råd på vägen



Administrera i gnw-

adm
• Registrera rådgivningar

• Lägg in bokade besök

• Se och lägg in 

rådgivningsplaner

• Läs mer i manual och på 

sidan om GNW-adm



Kurser

› Kurserna planeras utifrån

› nya rådgivningar

› grundkurser med vissa 

intervall, t.ex. 

introduktionskurs och 

Jordbruket och klimatet

› Enkät om efterfrågan 

under vintern

› Flera kurser, just nu alla, ges 

på distans 

› Presentationerna sparas ned 

på webbplatsen

› Några finns filmade



Kursdokumentation

Foto: Pernilla Kvarmo



Våra rådgivningsexperter hjälper dig, kontakta dem




