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Välkomna!

› Vi startar kl. 09:00 och håller på som längst till 

kl. 10:00.

› 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 emma.hjelm@jordbruksverket.se

› Om du får problem av något slag skriv eller ring 

till Emma Hjelm för support på tel. 036-15 84 21

mailto:emma.hjelm@jordbruksverket.se


Greppa Näringens administrativa system

• Medlemsregister

• Dokumentera vilken rådgivning lantbrukarna fått

• Rådgivningsplaner, önskade moduler

• Underlätta ta fram underlag att skicka in till länsstyrelsen vid 
rekvisition.

• Statistik

• Insamling av uppgifter via jsonfil från VERA

• Växtnäringsbalans

• Klimatkollen

• Energikollen

• Insamling av uppgifter från andra moduler via 
direktregistrering 



https://adm.greppa.nu

https://adm.greppa.nu/


adm.greppa.nu





Manualen





Support

gnwadm@jordbruksverket.se

Kontakta Länsstyrelsen i frågor:

• Anmälda lantbrukare

• SAM-nr

• Brukares kategori eller status

• …etc

•

Skicka frågor om GNW-adm till:

mailto:gnwadm@jordbruksverket.se


Anmäla sig som 

rådgivare och få 

inloggning



› För att få tillgång till systemet måste du 

godkännas som rådgivare inom Greppa 

Näringen av länsstyrelsen 

› Dessutom måste du skicka in en underskriven 

anmälningsblankett till Jordbruksverket. För att 

vi ska kunna lägga in dig i GNW-adm och 

databasen för kurser krävs ett avtal mellan dig 

och Greppa Näringen i form av en underskriven 

anmälan p.g.a. GDPR.



Du hittar anmälningsblanketten genom att klicka på  Om GNW-adm.



Anmälningslappen ” Ny rådgivare” 



Anmälningsblanketten



Anmäla nya rådgivare till Länsstyrelsen  

› Viktigt att ert företag inte glömmer anmäla er 

som ny rådgivare inom Greppa Näringen till 

berörd länsstyrelse senast i samband med att 

ni skickar anmälningslappen till 

Jordbruksverket.



När anmälan når oss på Jordbruksverket

• Anmälan skickas för godkännande till Länsstyrelsen

• När okej svar, läggs rådgivaren in i systemet och läggs även upp 

som prenumerant på våra olika nyhetsbrev

• Sedan skickas ett brev till rådgivaren via mail med 

inloggningsuppgifter





Två olika ställen att logga in



Registrera rådgivningar

• Sökfunktion, med tips

• Titta på rådgivningar

• Registrera ett startbesök 1AA



I listan visas

• Lantbrukare som valt ditt företag 

som rådgivningskontakt

• Lantbrukare där ditt företag gjort 

rådgivning

Första bilden du kommer till



Första bilden du kommer till



Sam-nr anges UTAN mellanslagM001



Sök

M Sökresultat: alla i hela länet



Frida Fredriksson





Fredriksson

Kombinera med Län för att 

begränsa sökningen





Anmälan, viktigt att Medgivande finns!







Ta bort en rådgivning

• Endast du själv kan ta bort den

• Om rådgivningen är med på en 

rekvisition går den inte att ta bort





















































Du kan klarmarkera först när alla 

frågor är besvarade och filen från 

VERA är importerad 



Först när du klarmarkerat din 

rådgivning kan den tas med på en 

rekvisition



Nyhet!

Ladda upp rådgivningsbrev





Rapporter



199405061234

198006161234






