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Välkomna!

› Vi startar kl. 13:00 och håller på till kl. 14:30.

› Stäng av ljudet när du inte pratar. 

› Vi vill ha in frågor från er deltagare skriftligt i 

Skype under presentationen. 

› Om du är uppkopplad via telefon mailar du dina 

frågor till Lis.Eriksson@jordbruksverket.se

› Om du får problem av något slag skriv eller ring 

till Lis Eriksson för support på tel.: 036-15 61 33

mailto:Lis.Eriksson@jordbruksverket.se


Manualen

› Manualen är uppdaterad med de nya funktionerna 
› https://adm.greppa.nu/download/18.2ef0fd03171742eb024ae9d6/1586

960528550/manual-till-Vera-200415.pdf

https://adm.greppa.nu/download/18.2ef0fd03171742eb024ae9d6/1586960528550/manual-till-Vera-200415.pdf


Vad är nytt i klimatberäkningarna i 

VERA?

› Möjligheter att välja beräkning med allokering

› Nya flikar

› Fler diagram och tabeller under Resultat

› IDF 6,04 (2015)

Foto: Janne Andersson



Klimatkollen i VERA - summering av 

klimatavtryck

Visar på stort och smått. 

Summering av klimatavtryck 

från inköpta produkter och 

emissioner från produktionen



Produkter In – Här kan du välja allokering



Principer för allokeringen i VERA –

generellt 1

• En del klimatavtryck fördelas ”automatiskt” 

• Andra klimatavtryck fördelar du i flikarna 

Odling (kväve och drivmedel för varje gröda), 

Energi, Koppla gröda och Koppla djur

• Ekonomisk allokering mellan Växtodling och 

Djurproduktion



Principer för allokeringen i VERA –

generellt 2

• Klimatavtryck från Produkter In fördelar du till 

Växtodling eller djurkategori 

• Drivmedel fördelas mellan Växtodling, Djurhållning, 

Naturbete och Halmbärgning i fliken Energi

• Värme mellan Djurhållning och Torkning i fliken Energi

• Vissa klimatavtryck och emissioner fördelas per 

hektar: produkter i kategorin Övrigt, utsäde, fosfor och 

kalium, indirekta emissioner från kväveutlakning.



Principer för allokeringen i VERA -

växtodling

• En del klimatavtryck fördelas ”automatiskt” medan 

andra måste användaren välja i flikarna Odling (kväve 

och drivmedel för varje gröda), Energi och Koppla 

gröda

• Klimatavtryck från Produkter In fördelas till 

Växtodling eller djurkategori 

• Emissioner från växtodlingen fördelas till grödor

• Fördelning av grödans klimatavtryck fram till skörd 

mellan kärna och halm genom ekonomisk allokering.



Principer för allokeringen i VERA -

djurproduktion

• En del klimatavtryck fördelas ”automatiskt” medan andra 

måste du välja i flikarna Energi och Koppla djur

• Klimatavtryck från Produkter In fördelar du till Växtodling 

eller djurkategori

• Fodersmältning fördelas till respektive djurkategori

• Värme fördelar du mellan Djurhållning och Torkning i 

fliken Energi.

• IDF:s allokering mellan mjölk och kött. Faktor 6,04 (IDF; 

2015)

• Ekonomisk allokering mellan kött. 



Ekonomisk allokering

› Ekonomiskt värde på Produkt Ut ger fördelning av 

klimatavtryck i flera fall.

› Förifyllda ändringsbara värden på Produkter Ut.

› ”Gamla” kunder får värde = 0 kr. Där måste du 

lägga in ett eget värde.

Foto: Janne Andersson



Produkter In – Inledande frågor

› NYTT

› Här väljer du om du vill fördela klimatavtrycket mellan 

Produkter Ut

› Ange om företaget använder energi till torkning

› Ange om företaget lejer maskinarbete – ett kort för drivmedel 

läggs till

› SOM TIDIGARE

› Du måste ange Klimatavtryck för alla produkter

› Ta bara med de mängder som används på gården det 

aktuella året. Överlagring ska INTE tas med.



Produkter In



Fler flikar när du väljer allokering



Flikar

Nya flikar

› Koppla gröda

› Koppla djur

› Energi

Lagring och Spridning 

som tidigare

Lustgas flyttad till 

Resultat

Markkol och Utlakning 

som tidigare
Förändring i markkol är 

inte med i allokerings-

beräkningarna ännu!



Produkter Ut - Växtodling

Mängderna viktigt – Ut från gården och till egna djur

Ange ”Ekonomiskt värde” – defaultvärden som går att ändra

Välj Huvudgrupp 

Vegetabilier för 

produkter ut från 

växtodlingen



Produkter Ut - Djurhållning

Mängderna viktigt

Ange ”Ekonomiskt värde” 

– defaultvärden som går 

att ändra



Produkter Ut – Varning

Varningar för Produkter Ut:

En produkt måste vara vald

Radera en produkt via krysset eller 

knappen Ta bort.

Välj från vilka balanser du vill att 

produkten ska tas bort.



Djurhållning

Under speciella data måste du fylla i uppgifter om vikt, utfodring och andel 

ekologisk produktion.

Producerad energikorrigerad mängd mjölk, ECM kg/ko och år kan du beräkna via 

räknesnurran (gröna knappen). För vissa uppgifter har VERA förifyllda värden som 

går att ändra.

Du får varningar om du 

inte har fyllt i de värden 

som är nödvändiga för 

beräkningarna av 

klimatavtrycket



Energi drivmedel och värme – ange 

fördelning av produkter mellan 

produktionsgrenar i %

• Drivmedel till Växtodling fördelas sedan i fliken Odling

• Drivmedel och Värme till Djurhållning fördelas mellan 

Djurkategorier i fliken Koppla djur

• Värme till Torkning fördelas mellan grödor i fliken 

Odling genom att ange vattenhalter

• Drivmedel till Halmbärgning här! Inte i fliken Odling.



Odling – kväve

• Fördela kväve från mineralkväve och organiska 

gödselmedel (totalkväve).

• Grödans klimatavtryck fram till skörd fördelas mellan 

kärna och halm genom ekonomisk allokering. 



Odling –drivmedel

• Fördela drivmedel mellan grödorna.

• Drivmedel till halmbärgning i fliken Energi –

inte med här.



Odling – räknare som stöd

Mineralgödsel från Produkt In

Organisk gödsel (totalkväve) från Produkt In och Ut och 

Djurhållningen. Använd tabellen Kväveförluster som stöd!

Drivmedel total mängd från fliken Energi



Odling – Varningar räknare

› Räknarna är en hjälp för att se att man har lagt 

in rätt inköpta mängder och fördelat dem. 

Varningarna är inte stoppande!



Odling - torkning

Ange vattenhalt före och efter torkning. 

Totala mängder energi till torkning till Växtodling fördelar 

du i fliken Energi.

Mängden fördelas sedan automatisk mellan grödorna.



Odling - summeringar

Du hittar 

summeringar av 

flera poster under 

tabellen i fliken 

Odling



Koppla gröda

• Här kopplar du Produkter Ut med grödor från fliken Odling.

• Klimatavtrycket fördelas från grödorna till rätt Produkt Ut.

• Viktigt att mängderna stämmer – annars blir det fel (precis som tidigare!)

• Räknare som stöd



Koppla djur

Här kopplar du:

• Foder

• Energi

• Inköpta livdjur 

• till Produkter Ut 

och 

• till Djurkategori



Flera nya tabeller och 

diagram

Fliken Lustgas har vi 

flyttat till Resultat.

Tabellerna med Nyckeltal 

samma som tidigare men 

flyttade till nya rubriker

Jämförelsevärden 

kommer så småningom!



Översiktlig klimatrapport

Samma tabell som 

tidigare.

Diagrammen 

Växthusgasutsläpp 

på gården i staplar 

m.fl. diagram finns 

kvar som tidigare.



Detaljerad klimatrapport, djuren –

ny tabell



Klimatavtryck per kg produkt och per 

hektar

Exportera alla resultat – spara som Word



Resultat – Klimatavtryck per kg produkt



Klimatavtryck per produkt animalier



Klimatavtryck per produkt från 

växtodling



Klimatavtryck per ha

Stapel även för Ogödslat naturbete (naturbete i 

alternativet), trädor och gröngödsling



Modulunderlag

› Nya indatablanketter

› Lathund

› Bakgrundsbeskrivning klimatberäkningar -

Kommer att uppdateras under maj

› Kokbok och inspirations-Power Point kommer 

även de att uppdateras

› Rådgivningsbrev – vi kommer att lägga upp fler 

exempel



Rådgivningsbrevet

› Följ Krav & Rekommendationer

› Tänk på att ha med underlag och resultat

› Gårdspecifikt

› Ta med punkter och resonemang från 

rådgivningstillfället – lantbrukaren ska ha nytta 

av sitt brev

› Hjälp finns: https://adm.greppa.nu/for-

radgivare/goda-rad-pa-vagen/skriva-bra-

radgivningsbrev.html

https://adm.greppa.nu/for-radgivare/goda-rad-pa-vagen/skriva-bra-radgivningsbrev.html


Manualen

› Manualen är uppdaterad med de nya funktionerna:

› https://adm.greppa.nu/download/18.2ef0fd031717

42eb024ae9d6/1586960528550/manual-till-Vera-

200415.pdf

https://adm.greppa.nu/download/18.2ef0fd03171742eb024ae9d6/1586960528550/manual-till-Vera-200415.pdf


Lycka till!

› Frågor?

› vera@jordbruksverket.se

› 036-15 64 80

Foto: Alexander Regnér


