Gå med i
Greppa Näringen
Bli medlem idag!
Fyll i formuläret
och lämna in
eller anmäl dig på
www.greppa.nu

www.greppa.nu
0771-57 34 56

RÅDGIVNING

RÅDGIVNING

Dränering

Utfodring

Växtföljd och bördighet

Underhåll av diken

Dränering

Utfodring

Växtföljd och bördighet

Grovfoderodling

Dränering

Kvävestrategi

Betesstrategi

Klimatkollen

Klimatkollen

Projektet är ett samarbete mellan Jordbruksverket, LRF, länsstyrelserna och en lång rad
företag i lantbruksbranschen.

Upprepad
växtnäringsbalans

Upprepad
växtnäringsbalans

Klimatkollen
Kvävestrategi med
stallgödsel

Fosforstrategi

Bygg

Greppa Näringens tjänster erbjuds i hela landet.

Växtskydd

Växtskydd

Markpackning

Fosforstrategi

Våtmark

Markpackning

Precisionsodling

Våtmark

Snabba fakta om Greppa Näringen

För att få tillgång till Greppa Näringens rådgivningsutbud ska du ha mer än 25 djur
enheter och/eller mer än 50 hektar åkermark. I vissa län prioriteras lantbrukare i vissa
geografiska områden. Det är länsstyrelsen som avgör om du kan få tillgång till den
kostnadsfria rådgivningen.
Över 200 rådgivare arbetar inom ramen för projektet.

Test av
mineralgödselspridare
AVSTÄMMNING

Uppföljningsbesök

AVSTÄMMNING

Uppföljningsbesök

Upprepad
växtnäringsbalans
Bygg
Växtskydd
Fosforstrategi
Markpackning
Våtmark
AVSTÄMMNING

Uppföljningsbesök

Län:

Antal hektar åkermark:
Antal djurenheter:

RÅDGIVNING

På Greppa Näringens hemsida www.greppa.nu hittar du också tjänster för
att göra en egen växtnäringsbalans och andra beräkningar som du har nytta
av på gården.

Mobil:

Startrådgivning med
växtnäringsbalans

Postnr och ort:

INLEDNING

Startrådgivning med
växtnäringsbalans

Gatuadress:

INLEDNING

Startrådgivning med
växtnäringsbalans

Personnummer:

INLEDNING

Har du inget SAM nummer behöver vi fler personuppgifter.
Fyll i så fall i resten av blanketten också.

Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel.

SAM nummer:

I Greppa Näringen arbetar du på frivillig basis och kan välja mellan ett trettiotal rådgivningsmoduler. Tillsammans med rådgivaren tar du fram konkreta
lösningar till nytta för både miljö och ekonomi.

E-postadress:

Grisgård

Telefonnummer:

Mjölk/Nötköttsgård

Namn:

Växtodlingsgård

Du kan skicka in denna intresseanmälan till: Jordbruksverket, Box 12, 230 53 Alnarp
eller gå in på www.greppa.nu och anmäla ditt intresse.

Välj vilka rådgivningsbesök du vill

Intresseanmälan till Greppa Näringen

Rådgivning som lantbrukare
och miljön tjänar på!

