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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 rådgivningsinsatserna. 
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.  

ANMÄLAN TILL GREPPA NÄRINGEN 

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

Brukare: ______________________________________________________________ 

Adress: _______________________________________________________________ 

Postnummer: ____________ Postadress: ___________________________________  

Telefon: __________________ E-postadress: _______________________________ 

Önskat rådgivningsföretag (se nästa sida): _________________________________ 

o Jag önskar endast rådgivning om våtmarker.

o Jag önskar endast rådgivning om bekämpningsmedelsanvändning inom
vattenskyddsområde.

o Jag önskar endast rådgivning om energieffektivisering

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. Uppgifterna behandlas elektroniskt och 
lagras i enlighet med vad som gäller för myndigheters arkivhantering. 

Datum: ______________ Ort: ________________________ 

Underskrift: ______________________________________ 

Ifylld anmälan skickas till: 
Länsstyrelsen Västra Götalands län 

Åsa Flodin 
403 40 Göteborg 
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Rådgivningsföretag Kontaktperson Telefonnummer 

Bertil Pettersson 
Bygg  

Bertil Pettersson 070-580 74 15

Erika Västgöte-Dreber 
Energieffektivisering, klimat, 
stallbyggnation, stallmiljö 

 Martin Dreber 076 -763 38 50 

GGI Sweden 
Utfodring nöt 

Julia Bäckström 070-598 69 79

Hushållningssällskapet Västra 
Växtodling, klimat, diken/dränering, 
grönsaker, potatis, energieffektivisering, 
betesstrategi, stallbyggnation, stallmiljö 

 Viktoria Bawelin 0511-248 82 

Länsstyrelsen Västra Götaland 
Växtodling, klimat, diken 

Åsa Flodin 010-224 52 39

MarkVäxt05 AB 
Växtodling, diken/dränering, klimat 

Lars Pettersson 073-02 80 734

Naturvårdsgruppen AB 
Våtmarker, dränering 

Anders Himmerland 0521-22 20 95 

Rådgivarna i Sjuhärad 
Växtodling, klimat, diken/dränering, 
utfodring nöt 

Daniel Muregård 0325-61 86 15 

Rådhuset Nordfalan 
Växtodling, potatis, klimat, dränering, 
betesstrategi 

Lisa Andrae 0730-53 91 65 

Sundh Miljö 
Våtmarker 

Lennart Sundh 0709 - 667 959 

Växa Sverige 
Utfodring, betesstrategi, 
växtnäringsbalanser 

Sofia Werner Hallgren 010-471 03 38


