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greppa näringen

Medlemsbrev
Ekonomi+Miljö=Sant

Energikollen
– ny rådgivning
Greppa Näringen erbjuder
rådgivning inom energi
effektivisering med start
efter sommaren.
Sid 2

LEAN Lantbruk ett
nytt sätt att tänka
Företag i ständig rörelse mot
ett bättre resultat kan uppnås
med LEAN Lantbruk.
Sid 3

Ekonomagronom Maria Fermvik visar hur gårdens ekonomi kan lyftas med
miljöåtgärder.

Greppa Näringen satsar extra på att visa att minskad miljöpåverkan
och förbättrad ekonomi ofta går hand i hand. Sedan hösten 2010
arbetar ekonomagronom Maria Fermvik med att ta fram underlag
och beräkningar.
I artiklar, broschyrer och annonser har du kunnat läsa om vilken effekt olika åt
gärder har på både gårdens ekonomi och miljön. Med början under sommaren
2012 samlar vi dessa beräkningar och presenterar dem med utgångspunkt i en
mjölkgård, en växtodlingsgård och en grisgård. Samtidigt tar vi fram hjälpmedel
till hemsidan där du kan göra dina egna beräkningar på lönsamheten i olika mil
jöåtgärder.
Sid 3

Dräneringsrådgivningen
är igång
Nu finns rådgivningsbesöket
”Översyn av din dränering”
på många håll i landet.
Sid 2

Greppa näringen medlemsbrev

Starkt stöd
från LRF
Som anställd på LRF är det
min roll att alltid värna om att
projektet ska ge största möj
liga bondenytta. Jag har stort
stöd hos LRFs riksförbunds
styrelse och förtroendevalda
regionalt. LRF ställer sig bakom
en fortsatt satsning på Greppa
Näringen även i nästa period av
Landsbygdsprogrammet som
börjar 2014.
Arbetet inom Greppa Näringen
bidrar till ekonomisk nytta
på gården, det anser nästan
80% av er Greppa Näringenmedlemmar. Det känns väldigt
bra att vi så ofta lyckas med
den svåra uppgiften att få både
miljövinster och lönsamhet på
gården att gå hand i hand.
I det här medlemsbrevet för
söker vi sätta ännu mer fokus
på ekonomin i olika miljöåtgär
der. Snart kommer också fler
beräkningsverktyg att läggas
upp på hemsidan där du kan
räkna på hur ekonomin påver
kas på just din gård.
Energikollen är en annan
nyhet där ekonomi och miljö
nytta går hand i hand. Missa
inte erbjudandet om rådgivning
inom energieffektivisering som
kommer igång efter sommaren!

Josefin Kihlberg, LRF
Biträdande projektledare
och informationsansvarig
för Greppa Näringen

– ny rådgivning

Greppa Näringen kommer efter som
maren att erbjuda rådgivning inom
energieffektivisering som vi kallar för
Energikollen.
– De flesta företag kan spara 5–15 %
av energiåtgången med ganska lättåtkom
liga åtgärder, menar David Hårsmar från
Rådgivarna i Sjuhärad, en av rådgivarna
som har testat Energikollen ute på
gårdarna.
Rådgivningen startar med en kort
gruppträff. För lantbrukare med fler än
25 djurenheter och för växthusodlare
finns det sedan möjlighet att gå vidare
med individuell rådgivning till en rejält

subventionerad kostnad av endast 1
000 kr per företag. Växtodlingsföreta
gare får checklistor och underlag för
att kunna göra en energikartläggning
på egen hand. Som avslutning träf
fas gruppen igen så att deltagarna får
chans att utbyta tips och idéer om hur
man har jobbat på de enskilda företagen.
Redan nu finns det bildspel som kan
ge dig inspiration att komma igång
med energibantningen på din gård.
Läs mer på:
www.greppa.nu/klimat

Översyn av dränering – ny rådgivning
Rådgivningen ”Översyn av dränering”
har kommit igång nu under våren.
Flera lantbrukare har fått hjälp av råd
givare från Greppa Näringen med en
genomgång. En väl fungerande dräne
ring ger grödan en god rotutveckling
och dessutom kan stillastående vatten
och yterosion undvikas. Detta är vik
tigt såväl för skörden som för att und
vika förluster av växtnäring. Råd ges
om hur du underhåller dräneringen,
om du behöver lägga ny dränering eller
rensa större diken.
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LEAN Lantbruk ett nytt sätt att tänka
Greppa Näringen vill bidra till ett så resurseffektivt jordbruk som möjligt. Nu startar ett nytt projekt, LEAN
lantbruk, som också handlar om effektivitet. Vi har intervjuat Ove Karlsson, projektledare och VD på Hus
hållningssällskapet i Halland för att få veta mer om hur vi kan samarbeta.
Vad är LEAN lantbruk?
LEAN går ut på att förbättra arbets
organisationen, öka effektiviteten och
produktiviteten i företaget och att öka
medarbetarnas motivation och delak
tighet. Det handlar om inställningen
att ett företag måste befinna sig i stän
dig förbättring för att ligga på topp.

Ove Karlsson

Vad kan LEAN ge ett lantbruksföretag?
– Otroligt mycket! Arbetet är långsik
tigt och kan ge högre lönsamhet, håll
bar företagsutveckling och ökad resurs
effektivitet. Det är ett enkelt verktyg
som leder till en högre motivation i
företagandet för både anställda och
ägare. LEAN ger en ny synvinkel som
hjälper företaget att tänka nytt och
komma längre. Det handlar mycket
om att hitta och minska på alla sorters
slöserier och att istället lägga fokus på
skapa mer värde för både företaget och
dess kunder.
Du pratar om slöserier. Men är inte
företagen effektiva redan idag?
Alla företag kan bli bättre. Vi har ex
empelvis bra pejl på VAD vi ska göra i
produktionen för att vara framgångsrik.
Men stora förbättringspotentialer ligger
i HUR man gör det. Om man t.ex. har
fem djurskötare på gården som sköter
kalvarna på fem olika sätt så blir det lätt
dåligt för kalven. Dåliga och ojämna

rutiner är slöseri, för man får sämre
resultat. LEAN bygger på att det finns
ett bästa sätt att göra varje syssla och att
alla då bör göra på det bästa sättet varje
gång. Vilket det bästa sättet är måste
man komma fram till gemensamt och
ta med sig erfarenhet från forskningen.
Greppa Näringen handlar ju också
om effektivitet. Hur kan LEAN bidra?
Greppa Näringen ger ju väldigt mycket
bra kunskap. Ofta är kunskapen både
enkel och självklar men förändringarna
kanske inte blir av ändå. LEAN foku
serar på att se till att förändringar blir
av. Det är något som kan vara bra för
både miljö, klimat och företagens
lönsamhet!
LEAN lantbruk har testats på olika
gårdstyper under ett par år. Nu ska
ett tjugotal leancoacher utbildas och
målet är att 500 gårdar ska ha deltagit
inom 5 år.

forts. från första sidan: Ekonomi+Miljö=Sant

En av de åtgärder som kan bidra till
bättre ekonomi är sänkt inkalvnings
ålder. Genom att sänka inkalvnings
åldern från 27 månader till 24 månader
kan en lantbrukare med 80 mjölkkor
spara nästan 50 000 kr per år. Samti
digt minskar utsläppen av klimatgaser
från gården med en mängd motsvaran
de vad fem bilar släpper ut på ett år.

Sparsam körning är en annan bra
åtgärd. Genom att ändra körsätt och
planera sin körning kan bränsleför
brukningen minskas med 10 procent,
i vissa moment upp till 20 procent.
På en exempelgård med 140 ha åker
innebär det en årlig besparing med
ca 12 000 kr per år, bara genom ett
ändrat beteende.

ha

l/ha

Totalt

Höstvete

65

70

50 050

Sockerbetor

25

130

35 750

Korn

30

70

23 100

Raps

20

60

Totalt

140

Besparing 10%

13 200
122 100

-12 210 kr

Tabellen visar vilka beparingar du kan göra
om du börjar med sparsam körning.

Håll utkik efter Greppa Näringens kampanj ”Har du räknat?”
och få tips på åtgärder som du kan genomföra med bra resultat
för både miljön och din plånbok!
Inkalvningsålder

Gröda

Foder per
kviga (kr)

Arbete per
kviga (kr)

Övriga kost.
per kviga( kr)

Antal
kvigor

Total kostnad
(kr)

Kostnad
per år (kr)

24 mån

5 164

1 616

989

85

660 365

330 183

27 mån

6 035

1 818

1 062

95

846 925

376 411

30 mån

6 914

2 020

1 135

105

1 057 245

422 898

Kostnader för uppfödning av kvigor vid olika inkalvningsålder.

Nu är sommaren och fältmässorna
snart här. Greppa Näringen kommer
att finnas på en plats nära dig.
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Vi börjar med Borgeby Fältdagar
i Skåne den 27-28 juni där du kan
få känna på hur mycket energi som
går åt i onödan när man använder
gammaldags glödlampor. Dessutom
blir det ”party i surhålet” när någon
har misslyckats med sin dränering.

Den 3 juli finns vi på Logårdsdagen
i Grästorp och den 5 juli är det dags
för Brunnby lantbrukardag utanför
Västerås, där vi bland annat är med
och sponsrar den intressanta Gropen.
På Vall 2012 den 9 augusti på Vreta
kloster blir det också en Grop där du
kan titta på hur markpackning påverkar
vallens rötter. I demonstrationsodlingar
kan du titta på proteingrödor samt lära
dig mer om ogräsbekämpning och hur
den kan påverka din klöverandel.

– Och vinnarna är!
På LRFs regionstämma utsågs Maria
och Anders Jonsson till årets Greppa
Näringen medlemmar i Östergötland.
Maria och Anders har en besättning
med 80 mjölkkor på Löterna i Valdemars
vik. De har gjort sju rådgivningar inom
Greppa och har testat i stort sett alla
råd de har fått! Motiveringen lyder:

”För entusiastiskt och flitigt
deltagande i Greppa Näringens
rådgivning. Maria och Anders arbetar
målmedvetet med att förbättra alla
delar av gårdens produktion och
visar att det inte finns någon mot
sättning mellan höga miljöambitioner
och effektiv mjölkproduktion”.

Ett initiativ som
vi uppskattar!
Carl-Albert Rydemark på Lidagård,
Greppa Näringens ambassadör
i Stockholms län, har gjort en skylt
utmed E4 med reklam för Greppa
Näringen.

Greppas 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, växt
skydd, våtmarker till utfodring och energieffektivisering. Nu finns Greppa Näringen på
Twitter. Följ @GreppaNyheter och få nyheter om projektet och om lantbrukets miljöfrå
gor. Du når oss på www.greppa.nu och 0771-573 456.
Ansvarig utgivare: Stina Olofsson, Jordbruksverket. Redaktör: Josefin Kihlberg, LRF

