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Inledning och regler

› Vi startar kl. 09.00 och håller på till kl. 12.10

› Över 40 personer är anmälda

› Behåll mikrofonen på tyst om du inte ska säga något

› Har du en fråga - skriv frågan i chatten så försöker vi lyfta in dem och 

annars svara i efterhand

› Du behöver se till att hela ditt namn syns i deltagarlistan i zoom

› Annars högerklicka på din ikon, rename och skriv in för- och efternamn

› Du måste vara med vid alla tre tillfällena för att bli godkänd på kursen

› Presentationer finns efter kursens slut på sidan: 

https://adm.greppa.nu/kurser/kursdokumentation/kurser-

2022/introduktionskurs-for-nya-radgivare-24-25 okt och-11-november.html

Foto: Alex Regner

https://adm.greppa.nu/kurser/kursdokumentation/kurser-2022/introduktionskurs-for-nya-radgivare-24-okt-9-och-11-november.html


Klicka här för att ändra format

Program dag 1 och 2



Klicka här för att ändra format

Program dag 3



Introduktionskurs för rådgivare

1. Jordbrukets miljöpåverkan

2. Verktyg för rådgivare och 

för lantbrukare

3. Teambildning och 

samverkan mellan 

rådgivare



Kursdeltagare introduktionskurs 2022

Växtodling; 20

Utfodring, 
klimat 

husdjur; 5

Miljö och klimat 
växtodling; 5

Bygg eller 
energi; 4

Länsstyrelser; 3

Annat; 3



Många sakfrågor ingår i Greppa Näringen 



Varför finns Greppa Näringen?

› Nationella miljökvalitetsmål- generationsmål till 2020

› EU:s nitratdirektiv översyn vart 4:e år 

› EU:s ramdirektiv för vatten 2021/2027 åtgärdsprogram

› BSAP -Baltic Sea Action Plan, överenskommelse inom HELCOM för att 

återställa Östersjöns status

› Fler: klimatmål, EU-direktiv för luftföroreningar, hållbar hantering av 

växtskyddsmedel (IPM), mål för ekologisk produktion, m.m.

› Livsmedelsstrategin – livskraftigt jordbruk i Sverige+ miljö- klimat



Vad är Greppa Näringen?

-kostnadsfri rådgivning och information 

som lantbrukaren och miljön tjänar på

-startade 2001 i Skåne, Halland och 

Blekinge, har utvidgats efterhand

-arbetet sker i samverkan mellan 

Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna 

och rådgivningsföretagen

-finansieras av Landsbygdsprogrammet,

50 miljoner per år, varav 2/3 till länen



Utvecklar, utvärderar projektet

Ansvar: moduler och beräkningsverktyg, 
marknadsföring, system för rapportering, 
rådgivarkurser, webbplats, 13 personer +1 LRF+

Jordbruks-

verket

• Upphandlar rådgivning

• Granskar

• Marknadsför Greppa Näringen lokalt 
samverkar med LRF lokalt

21 
länsstyrelser

• Bokar besök och utför 
rådgivning hos lantbrukarna

• Rapporterar in resultatfiler 
från t.ex. 
växtnäringsbalanserna

200 rådgivare från 

60 rådgivningsföretag

• Tar del av rådgivning, 
kurser och andra 
tjänster

• Genomför åtgärder 
på gården!

14 000 lantbrukare

Vem gör vad?



Var finns Greppa Näringen, Jordbruksverket?

Uppsala

Stockholm (LRF)

Linköping
Landskrona

Skara/Jönköping

Kalmar



Greppa Näringens regionsamordnare

Region Mitt

Helena Åkerhielm

Region syd

Anders Ericson

Region Väst

Åsa Flodin

Region Norr

Hanna Appelros

Region Öst

Lovisa Granberg



Hur arbetar Greppa Näringen?

= Rådgivning till och dialog med lantbrukaren

› Rådgivarens uppdrag:

› representera Greppa Näringen

› hitta ett bra arbetssätt

› argumentera för miljöåtgärder

› samarbeta med andra rådgivare

› Lantbrukare önskar:

› information och diskussion om åtgärder som är lönsamma

› resultat av gårdens arbete + alla gårdar tillsammans

Foto: Pernilla Kvarmo



Systematik- Rådgivning på en mjölkgård



Rådgivning 2021
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Startbesök (modul 1Aa)
Totalt 2012-2021: 3048 besök, besök 2021=174
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Kurser och fältaktiviteter

I Landsbygdsprogrammet är 15 till 20 procent av medlen 

som fördelats till länsstyrelserna avsatta för kurser och 

fältvandringar

Foto: Pernilla Kvarmo

Foto: Pernilla Kvarmo



Varannan åker är ett ”Greppa-fält” ☺

› Lantbrukare med mer än 50 ha eller 25 de får enskild rådgivning

› 1,2 miljoner hektar åker finns på gårdar vars brukare deltar, eller

har deltagit, i Greppa Näringen, 

47 % av den svenska åkerarealen

› 8400 lantbrukare är idag aktiva rådgivningsmedlemmar



Var finns Greppa- lantbrukaren?

15 460 företag tillhör målgruppen varav 12 450 inom nitratkänsligt 

område

Störst antal företagare i målgruppen finns i länen:

› Västra Götaland 3140

› Skåne 2970

› Östergötland 1470

› Kalmar 1060

› Uppsala 1060



Miljökänsliga områden enligt Nitratdirektivet
75 % av Sveriges åkerareal finns i känsligt område (rosa färg)

Här görs det mesta av Greppa 

Näringens aktiviteter, men 

verksamhet bedrivs 

i alla län sedan 2015



Greppa Näringen- en viktig del av lantbrukets miljöarbete



Greppa Näringen har 

mycket att erbjuda

Vi ska tillsammans se till att 

åtgärder görs på gårdarna!


