
  
 

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 rådgivnings-
insatserna. 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ifylld anmälan skickas till: 

Länsstyrelsen i Skåne, Tatjana Blidovic, 291 36 Kristianstad 

 

 

ANMÄLAN TILL GREPPA NÄRINGEN 
 

SAM-nummer (personnummer om SAM-nr saknas): _________________________ 

Brukare: ______________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________ 

Postnummer: ____________ Postadress: ___________________________________  

Telefon: __________________ E-postadress: ________________________________ 

o Jag önskar fullt medlemskap och tillgång till alla rådgivningsalternativen. 

o Jag önskar endast rådgivning om våtmarker.  

o Jag önskar endast rådgivning om växtskyddsanvändning inom vattenskyddsområde.  

o Jag önskar endast rådgivning om energieffektivisering. 
 

Detta avtal innebär att 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. Mina kontaktuppgifter används även för att 
Jordbruksverket ska kunna dela information om projektet med mig. Uppgifterna behandlas 
elektroniskt och lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. 

 
  Datum:_________________                 Ort: ________________________________  

Underskrift:__________________________________________________________ 

Jag vill få rådgivning av (se baksida): _____________________________________ 

o Jag har redan kontakt med rådgivningsföretaget som jag har valt. 

o Jag önskar att rådgivningsföretaget kontaktar mig. 
 

 

 

 



  
 

 

 

FÖRETAG SOM ERBJUDER ENSKILD RÅDGIVNING I SKÅNE 2021-2022: 

 Assarssons Ekonomitjänst, Magnus Assarsson, tfn 0418-66 13 23, 
assarsson.ek@telia.com 

 HIR Skåne AB, Michaela Baumgardt, tfn 010-476 22 50, 
michaela.baumgardt@hushallningssallskapet.se 

 Naturvårdsingenjörerna AB, Tuve Lundström, tfn 0451-74 88 02, 
tuve.lundstrom@naturvard.se 

 Skånesemin ek för, Anni Frick, tfn 0415-195 26, anni.frick@skanesemin.se  

 Växa Sverige, Helena Lans Strömblad, tfn 010-471 03 19, 
helena.lans@vxa.se 
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