Rådgivning som lantbrukare och miljön tjänar på!

Greppa näringen i Västerbottens län
I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Tillsammans med rådgivaren tar du fram
konkreta lösningar till nytta för både miljö och ekonomin på gården.
Målen för Greppa näringen är minskad övergödning, säker användning av växtskyddsmedel
och minskade utsläpp av klimatgaser. Här ligger tyngdpunkten på resurshushållning ur ett
klimat och lönsamhetsperspektiv. I Västerbottens län prioriteras rådgivning till
mjölkproducenter och större köttproducenter.
Rådgivningen startar alltid med ett första besök, då du och rådgivaren går igenom gårdens
förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Då gör vi också en växtnäringsbalans
tillsammans och kan till exempel se över Miljöhusesynen.
Målsättningen är att varje gård ska få ca ett rådgivningsbesök per år inom Greppa näringen.
Rådgivningen är indelad i olika moduler. I region norr kan du, förutom Startrådgivning, just
nu välja på Utfodring mjölkkor, Utfodring köttdjur, Grovfoder, Bete, Energikollen,
Klimatkollen, Översyn av dränering, Underhåll av diken och Uppföljningsrådgivning.
Och fler moduler kommer troligtvis att erbjudas 2019 och framåt. Rådgivningen är
kostnadsfri, utom energikollen som kostar 1000 kr. Greppa näringen ersätter inte din
ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Välkommen med din anmälan snarast!
Anmälningsblankett finns på baksidan av detta papper. Har du frågor ring Lars Ericson 010225 42 75, 072-712 16 75 eller skriv till lars.ericson@lansstyrelsen.se.
Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF och Länsstyrelserna och en låg rad
företag i lantbruksbranschen.
Greppa Näringen ingår i det svenska miljöprogrammet och finansieras gemensamt av Sverige och
EU. Projektet vänder sig i första hand till företag med över 50 ha åkermark och/eller mer än 25
djurenheter. För att få ta del av rådgivningen krävs ett avtal mellan lantbrukaren och
Greppa Näringen i form av en underskriven anmälan.

Inom projektet kommer det att göras statistiska sammanställningar på kommun- och länsnivå,
bland annat för att förbättra underlaget för rådgivningen och för uppföljning av
rådgivningsinsatserna. Jordbruksverket kommer att svara för statistikframställningen. Du kan när
som helst kontakta Greppa Näringen för att få reda på vilka uppgifter projektet har lagrat om dig.
Du kan också när som helst begära rättelse av de uppgifter som Greppa Näringen har. Läs mer
på www.greppa.nu.

ANMÄLAN TILL GREPPA NÄRINGEN
SAM-nummer (personnummer om SAM-nr saknas): _________________________
Brukare: ______________________________________________________________
Adress: _______________________________________________________________
Postnummer: ____________ Postadress: ___________________________________
Telefon: __________________ E-postadress: ________________________________
Jag önskar endast rådgivning om våtmarker.
Jag önskar endast rådgivning om bekämpningsmedelsanvändning inom
vattenskyddsområde.
Jag önskar endast rådgivning om energieffektivisering
De uppgifter om mig och mitt företag som jag lämnar i samband med
rådgivning inom Greppa Näringen används av Jordbruksverket för framställning av statistik och
utvärdering av rådgivningens resultat och av länsstyrelserna och rådgivningsföretagen för
administration och redovisning av rådgivningen. Uppgifterna behandlas elektroniskt och lagras i
enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering.
Datum:______________ Ort: ________________________
Underskrift:______________________________________

Ifylld anmälan skickas till:
Länsstyrelsen i Västerbottens län
Att: Lars Ericson
901 86 Umeå

