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Basrådgivning i Greppa Näringen

Anpassad rådgivningsplan (1Aa)

För att säkerställa att arbetet blir lyckat erbjuds du alltid ett startbesök när du
går med som medlem och efter en tid görs också ett uppföljningsbesök för att
summera gårdens framgångar och hur samarbetet fungerar.
(1Aa)

Det första besöket på din gård går ut på att rådgivaren ska lära känna dig och
din gård. Tillsammans går ni igenom gårdens grundförutsättningar genom att
göra en växtnäringsbalans och titta på din senast gjorda Miljöhusesyn. Ni gör en
rundvandring på gården och diskuterar de olika delarna av produktionen.
En snabb genomgång görs också av:
Växtföljd och eventuell markkarta
Djurantal och stallgödselssystem
Stallar och direkt energianvändning
Baserat på vilka vinster som finns att göra för både gårdens ekonomi, minimerat
näringsläckage och minskade växthusgasförluster gör ni en gemensam plan för
fortsättningen. Planen innehåller vilka framtida rådgivningsbesök (så kallade
moduler) du kan få och dessutom vilken utbildning som du behöver för att
fortsätta få tillgång till den kostnadsfria rådgivningen.
Uppföljningsbesök

GÅRDSNYTTA
Lönsamma gödslingsåtgärder

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både du
och miljön tjänar på. Med stöd av växtnäringsbalanser och annan
information från din gård gör du och rådgivaren upp en plan för fler
besök som är speciellt intressanta för dig.

Startbesök med växtnäringsbalans

1Aa och 1B

(1B)

När rådgivningsplanen är genomförd efter normalt tre år och fyra till sex besök görs
ett uppföljningsbesök för att utvärdera hur samarbetet fungerar. Målet med besöket
är att du ska få svart på vitt vilka framsteg du har gjort för att förbättra miljön.
Du och rådgivaren diskuterar vilka åtgärder som har gjorts på gården, vad som
fungerat bra och mindre bra. Ni gör en ny växtnäringsbalans och fyller i en enkät
om gårdens åtgärder, vilket kallas för en miljömålsavstämning. Ni diskuterar om det
finns intresse och behov av att göra fler genomgångar på gården och tar tillsammans
ställning till om ytterligare rådgivning ska planeras inför de kommande tre åren.

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker
användning av växtskyddsmedel. Du når oss på: tel 0771-573 456, www.greppa.nu

Utvärdera nyttan av åtgärder
gjorda på gården (1B)

MILJÖNYTTA
Minskat växtnäringsläckage
Minskade utsläpp av växthus
gaser genom bättre kväveutnyttjande

