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En sommar utan lantbruksmässor
Den blomstertid nu kommer med lust och fägring stor. Vi upplever en overklig tid samtidigt
som grödorna obekymrat växer som de ska.
Coronapandemin har ändrat på mycket medan
arbetet på gårdarna pågår ”som vanligt”.
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Utnyttja potentialen och ha koll på
kostnaderna

Det är många även utanför lantbruket som hört talas om begreppet precisionsodling som något viktigt. Och visst är det så. Att utnyttja alla delar av ett fält optimalt efter förutsättningarna är vad det handlar om. Du
kan utnyttja potentialen på fältet samtidigt som du slipper lägga onödiga
kostnader på ställen i fälten där de inte kan utnyttjas som ökad skörd.
Bland medlemmar i Greppa Näringen som
tan 40 procent att man gödslar med
kväve efter variationer inom fält, se diagrammet. Variationer kan förstås bedömas manuellt, men det är utmärkt
att använda satellitkartorna när fältens
variation ska bedömas, till exempel vid
vårens kompletteringsgödslingar. Satellitbilderna, som finansieras av bland annat
Sverige, passerar oss var femte dag och
det ger chans till många molnfria bilder.
Med hjälp av N-sensor, CropSAT eller
Redan gjort
- kväve efter variationer inom fält, 554 st

5%

- fosfor efter variationer inom fält, 255 st

4%

- strukturkalk efter lerhaltsvariationer
inom fält, 47 st

gjort en uppföljningsrådgivning svarar näsandra verktyg kan du göra tilldelningsfiler
för att variera kvävegivan. Även i år bidrar
Greppa Näringen i arbetet med att ta fram
vegetationsindexkartor via CropSAT så
att tjänsten kan utnyttjas kostnadsfritt.
Du kommer åt kartorna från Greppa Näringens hemsida www.greppa.nu/ under
”Räkna själv”, eller via webbplatsen www.
cropsat.se

Ja i stor utsträckning
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Strategi för Greppa Näringen
I mars överlämnade Greppa Näringen en ”strategi” till regeringskansliet för hur vi vill arbeta
vidare i nästa period av CAP. Precisionsodling,
åtgärder som minskar förluster av klimatgaser,
markvårdsåtgärder och ytterligare grepp om
gårdarnas hållbarhet med åtgärder i slättbygd
för ökad biologisk mångfald, är några inslag i
strategin. Vill du läsa mer kan du gå in på vår
hemsida greppa.nu och söka strategi.
Ta del av våra nyheter
Det händer mycket inom Greppa Näringen nu.
Bland annat har vi vidareutvecklat vår rådgivning ”Klimatkollen” som du kan läsa om i det
här medlemsbrevet och under hösten kommer
vi att lansera rådgivning för hästföretagare.
Nästa år kommer det att finnas rådgivning för
hur du kan ”Odla utan glyfosat”.
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- kalk efter variationer inom fält, 52 st
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- kalium efter variationer inom fält, 55 st
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Borgeby fältdagar, Brunnby lantbrukar
dagar, Elmia lantbruk...
I en strid ström ställdes mässorna in och lantbrukets mötesplatser försvann. Monterförberedelser
fick läggas åt sidan och maskiner ställas tillbaka
in i fabrikslokalerna. Inom Greppa Näringen
blev vi tveksamma till om rådgivning och kurser skulle bli av. Men alla har hjälpts åt och vi
har hittat former för rådgivning utomhus och
digitalt och fältaktiviteter har genomförts med
distansering, så det är ändå ganska bra fart.
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Med önskan om en skön sommar!
Stina Olofsson, Projektledare Greppa Näringen
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Rådgivning som ger vinst för både lantbruk och miljö
– Rådgivningsbesöken blir ett
tillfälle då jag tänker igenom och
räknar på verksamheten och får
förslag på bra lösningar. Det tycker Marie Larsson på Enkullens
gård utanför Kristinehamn som
varit medlem i Greppa Näringen
sedan år 2013.
Gården som har anor från 1700-talet
ligger på Ölmeslätten alldeles invid Vänern där djuren betar på strandängar och
i hagmarker. Här driver Marie Larsson
och maken Jimmy Holmgren ekologisk
dikoproduktion och föder upp kalvar till
köttproduktion.
Marie visar runt på gården och den här
dagen blåser det in milda vindar och dugg
regn från Vänern. Gården som är Maries
föräldragård togs över av paret för 20 år
sedan. Idag bor här även barnen Robin,
19 år, Hanna, 15 år och Ellen, 13 år.
Minskade bränslekostnader

Gården var tidigare en konventionell
mjölkgård men paret har sedan dess valt
att satsa på ekologisk dikoproduktion.
Flera miljöåtgärder har gjorts på gården,
bland annat genom investeringsstöd för
att minska utsläpp av ammoniak och
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växthusgaser samt rådgivning från Greppa Näringen.
– Vi strävar hela tiden efter att bli bättre.
Bättre energieffektivitet, utnyttja växtnäringen bättre och ännu friskare djur. Sen
finns yttre faktorer som man inte kan påverka, som vädret, men man kan ändå vara
väl förberedd. Där passar rådgivningen från
Greppa Näringen in bra.
– Greppa Näringen har också en väldigt bra
hemsida som jag använder ofta för att söka
information och använda olika räknehjälpmedel.

Det är inte bara miljön som tjänar på
miljöåtgärderna utan även företaget, enligt Marie. Besöken från rådgivarna inom
Greppa Näringen ger möjlighet att lyfta
blicken, fungera som ett bollplank och
sätta fokus på en viss fråga. Dessutom,
framhåller hon, är rådgivningen helt kostnadsfri.
– Rådgivarna ställer frågor och det blir ett
tillfälle att tänka och räkna på verksamheten. Jag får också förslag på bra lösningar
som gjorts på andra gårdar.
Råd som minskar utsläpp

Marie har fått rådgivning inom grovfoderodling, dränering, energikollen och
växtnäringsbalans. Framöver kommer
hon att få rådgivning om underhåll av
diken.
– Återkommande växtnäringsbalanser är
jättebra så att man kan se hur det utvecklas.
I grovfoderrådgivningen fick hon rådet
att reglera proteinhalten genom att gödsla
med kväve tidigt på våren, men också att
de kan spara 15 kilo kväve per hektar genom att vårplöja vallen.
– Det är fantastiskt att få möjlighet att ta
del av så mycket rådgivning och kunskap
inom olika områden.
Enkullens gård

Enkullens gård i Kristinehamn drivs av
Marie Larsson och Jimmy Holmgren. De
bedriver ekologisk dikoproduktion med
100 dikor och föder upp kalvar för köttproduktion. Gården brukar 245 hektar
åkermark fördelat på fyra gårdar.
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Nu kan vi räkna k limatavtrycket på gårdens produkter
Greppa Näringen har vidareutvecklat beräkningarna som görs vid rådgivning om gårdarnas klimatpåverkan
”Klimatkollen”. Med en utökad funktion i programmet VERA kan användaren nu fördela (allokera) klimat
avtrycket över gårdens olika produkter som till exempel vete, potatis, oljeväxter, kött och mjölk.
Den första rådgivarkursen om den vidareutvecklade Klimatkollen hölls i slutet
av april och ett 30-tal personer tog tillfället i akt att lära sig mer om allokeringen. Ytterligare kurser är planerade för
att möta upp efterfrågan. Det är viktigt
att Klimatkollen håller en fortsatt hög

kvalitet och att den görs av personer
som genomgått både Greppa Näringens
grundläggande klimatkurs och utbildats
i beräkningsprogrammet.
Greppa Näringens rådgivning Klimatkollen kommer att erbjudas med allo-

kering i flertalet län redan i höst och
lantbrukaren kommer i samråd med sin
rådgivare att välja beräkningen för hela
gårdens sammantaget, eller uppdelat per
kg produkt beroende på vad som passar
gårdens förutsättningar bäst.
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Klimatkollen nominerad till Rural Inspiration Awards 2020
Greppa Näringens Klimatkollen har blivit utsedd att representera Sverige i en årlig tävling som ett nätverk
för landsbygdens utveckling ENRD, anordnar: ”Rural Inspiration Awards 2020”. Av de totalt 71 anmälda
projekten har juryn utsett 15 finalister där Greppa Näringens Klimatkollen ingår. Vinnarna kommer att utses
senare under 2020.

Fakta ENRD (European Network for Rural Development)
ENRD är ett europeiskt nätverket för
landsbygdens utveckling. Nätverket
fungerar som ett nav för informationsutbyte om hur politik för landsbygdsutveckling, program, projekt och andra

initiativ fungerar i praktiken och hur de
kan förbättras för att uppnå större framgång.
ENRD inrättades 2008 av Europeiska
kommissionen, generaldirektoratet för

jordbruk och landsbygdens utveckling
(GD AGRI). Nätverket syftar till att engagera och nå alla som är intresserade av
landsbygdsutveckling i Europa.
Läs mer på enrd.ec.europa.eu

Hallå Jens Berggren, hållbarhetsexpert på LRF
Hur ser du att Greppa Näringens rådgiv
ning kan hjälpa lantbrukarna att bli mer
hållbara i sina företag?

Kan du berätta lite mer om LRFs hållbar
hetssatsning?

Vid riksförbundsstämman 2019 beslutades det att LRF skulle ta fram hållbarhetsmål för de gröna näringarna som stärkte
konkurrenskraften och gav organisationen möjlighet att vara drivande i hållbarhetsdebatten. Målen, som beslutades
i januari i år, slår fast vad vi kommer att

arbeta med framöver och vad samhället
måste bidra med för att vi ska lyckas.
Eftersom hållbar utveckling grundar sig i
att verksamheter och samhället fungerar
miljömässigt, ekonomiskt och socialt lägger vi stor tyngd på hur vi kan bidra ännu
mer till att hantera samhällets miljö- och
klimatutmaningar om vi får ekonomiska
och sociala förutsättningar att göra det.

Följ de senaste miljöoch klimatnyheterna
Greppa Näringens nyheter skickas ut två
gånger i veckan – tisdag och fredag. Prenumerera för att få de senaste lantbruks
relaterade nyheterna inom miljö- och klimat.
Gå in på greppa.nu och anmäl dig till
våra nyhetsbrev.

Jag är övertygad om att Greppa Näringen
kommer att spela en ännu viktigare roll
framöver. Dels för att det så tydligt visar
att samverkan och kunskap är ett hållbart
sätt att bygga bättre beteenden från grunden till skillnad från de idéer vi ser från
till exempel EU som försöker pressa ner
hållbarhet ovanifrån. Att Greppa bidragit
till fantastiska resultat på miljöområdet är
ju tydligt som till exempel de minskade
fosforöverskotten i växtnäringsbalanserna
på nästan alla djurgårdar. Jag tror också
att rådgivningen spelar en viktig social
roll och att tillgången på kunskap och kapital kommer att vara helt avgörande för
hur vi resurseffektivt lyckas öka produktionen i ett knepigare klimat. För det är
vad som kommer att krävas för att få till
ett fossilfritt välfärdssamhälle i en trygg
omvärld – kloka och duktiga bönder med
resurser att utveckla sina verksamheter!

Du får det här brevet eftersom du varit i

kontakt med Greppa Näringen eller fått
rådgivning av oss. Om du vill se din
rådgivnings
plan och vem du har som
kontaktperson kan du med hjälp av
e-legitimation logga in på Mina Sidor via
www.greppa.nu. Ring oss gärna om du
har några frågor om ditt medlemsskap i
Greppa Näringen.

Greppa Näringens medlemsbrev ges ut två gånger per år. Greppa Näringen ger råd som både lantbrukare
och miljön tjänar på. Hos oss får du råd om allt från kvävestrategi, växtskydd, våtmarker till utfordring och
energieffektivisering. Greppa Näringen finns också på Twitter och Facebook.
Du når oss på www.greppa.nu och 0771- 573 456.
Ansvarig utvigare: Stina Olofsson, Jordbruksverket.
Redaktör: Karin Hugosson, LRF

