Rådgivning som lantbrukare och miljön tjänar på!

Greppa Näringen i Jämtlands län
I Greppa näringen arbetar du på frivillig basis. Med rådgivaren tar du fram konkreta lösningar till nytta för
både miljö och din gårds ekonomi.
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 Jämtlands län prioriterar vi rådgivning till mjölkproducenter och större
köttproducenter. Rådgivningen startar alltid med ett första besök där du och rådgivaren går igenom
gårdens förutsättningar och tar fram en rådgivningsplan. Ni gör även en växtnäringsbalans och kan till
exempel se över miljöhusesynen.
Målsättningen är att varje gård ska få cirka 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, betesstrategi, energikollen, klimatkollen, översyn av
dränering, underhåll av diken och uppföljningsrådgivning. Fler rådgivningar kommer troligtvis att erbjudas
från 2019 och framåt. Rådgivning i Greppa Näringen är kostnadsfri, förutom rådgivning i energikollen
som kostar 1 000 kr. Greppa Näringen ersätter inte din ordinarie rådgivning, men är ett bra komplement.

Välkommen med din anmälan
Anmälningsblankett hittar du på Jämtlands regionala sida som finns på Greppa Näringens webbplats
greppa.nu: www.greppa.nu/om-greppa/regionalt/jamtland.html.

Har du frågor?

Ring Hanna Appelros på 010-225 33 49, 070-395 33 49 eller mejla hanna.appelros@lansstyrelsen.se.
Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelsen och 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.
Anmälningsblankett för Jämtlands län hittar du på Greppa Näringens webbplats greppa.nu.

