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Klimatkollen upprepning 
 växtodlingsgårdar 
Var det några år sedan du gjorde en klimatberäkning på din gård och vill veta hur 
det ser ut nu? I den här modulen följer vi upp klimatarbetet på gården och beräknar 
dessutom klimatavtrycket för dina produkter.

Du och rådgivaren gör en beräkning av växthusgasutsläpp på gården med hjälp av 
uppgifter om vad som förs in till gården och vad gården producerar. Sedan gör ni en 
uppföljning av tidigare klimatkartläggning.

Målet är att hjälpa dig att arbeta vidare med att minska företagets klimatpåverkan 
och att ringa in vilka områden som är intressanta att jobba vidare med.  Klimatnytta 
bidrar till högre resurseffektivitet och därmed ökad lönsamhet.

Du och rådgivaren diskuterar vilka åtgärder som har gjorts på gården och följer upp 
de föreslagna åtgärderna från tidigare klimatkollenrådgivning. På så sätt kan du se 
resultatet av de förändringar du har gjort i produktionen. Genom rådgivningen får 
du hjälp att kartlägga företagets utsläpp av växthusgaser. Du och rådgivaren tittar på 
vilka produktionsgrenar på gården som är stora respektive små källor till klima t  - 
påverkan, beräknar klimatavtrycket på företagets produkter, och utifrån detta 
 diskuterar ni vilka områden som är intressanta att jobba vidare med.

20C

GÅRDSNYTTA

 Ger dig bättre koll på den  
egna gårdens klimatutsläpp  
och klimatavtrycket på före
tagets produkter

 Rådgivaren ger förslag på vilka 
områden som är intressanta att 
jobba vidare med utifrån ett miljö  
och lönsamhetsperspektiv

MILJÖNYTTA

 Med bättre koll på klimatfrågan 
minskar risken för växthusgas
utsläpp

 Hjälper dig att se vad som är 
stora respektive små källor till 
klimatpåverkan och vilka om
råden som är viktiga att ta tag 
i ur miljösynpunkt på kort och 
lång sikt

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 0771573 456, www.greppa.nu


