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1. Bakgrund 
Från och med 2014 är Greppa Näringen organiserat i regioner. I region öst ingår 

Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar och Gotlands län. Verksamheten i regionen 

planeras, marknadsförs och följs upp av en regiongrupp bestående av representanter för 

länsstyrelserna i de ingående länen samt representanter för LRF (både tjänstemän och 

förtroendevalda). Gruppen har möten varannan månad. Länsstyrelserna i regionen ansvarar 

för upphandling och genomförande av enskild rådgivning och gruppaktiviteter i respektive 

län. Upphandlingen av rådgivning och gruppaktiviteter från externa konsulter kommer att 

samordnas i regionen. Länsstyrelserepresentanterna i regionen har möten varannan månad. 

 

I detta dokument specificeras hur vi ska prioritera och agera i region öst för att Greppa 

Näringen ska göra största möjliga nytta i den här regionen. Strategin utgår från den nationella 

strategi som finns för Greppa Näringen 2014-2020. 

2. Syfte och vision 

Ur Strategi för Greppa Näringen 2014-2020: 

 

Syfte ”Greppa Näringen ska inspirera och motivera lantbrukare och rådgivare att 

använda kunskap så att gårdens miljö- och klimatpåverkan minskar och 

lönsamheten förbättras. Med arbetet i Greppa Näringen ska lantbruket bidra till 

Sveriges miljömål, mål som gäller för miljöarbetet inom EU, samt till ett 

uthålligt konkurrenskraftigt svenskt jordbruk.” 

 

Vision ”Greppa Näringen ska uppfattas som lantbrukets verktyg för effektivare 

miljönytta och vara det naturliga valet för den lantbrukare som söker 

information och förslag till konkreta åtgärder.” 

3. Frivillighet 

Lantbrukare är involverade i det miljöarbete som sker i samhället på flera olika sätt. I vissa 

fall innebär det att samhället ställer konkreta krav på den enskilde lantbrukaren, i andra fall 

förväntas lantbruket som bransch bidra till att miljötillståndet förbättras. Greppa Näringens 

vision är att vara lantbrukarens verktyg för att lättare handskas med samhällets krav på 

miljöåtgärder, oavsett om det gäller kommunens miljötillsyn eller åtgärdsprogram för 

förbättrad vattenkvalitet inom vattendirektivet. Det är helt upp till varje lantbrukare om han 

eller hon vill använda sig att det verktyg som Greppa Näringen utgör. Greppa Näringen är till 

för lantbrukarna och är helt frivilligt. 

4. Enskild rådgivning och gruppaktiviteter 

Kompetensutvecklingen inom Greppa Näringen sker både i form av enskild rådgivning på 

gården och i form av gruppaktiviteter såsom kurser, fältdagar och vattendragsgrupper.  

 

Enskild rådgivning utgör basen i Greppa Näringen. Denna rådgivning är effektiv på så vis att 

lantbrukaren får råd som är anpassade efter förutsättningarna på den egna gården vilket ökar 

chanserna för att åtgärderna blir genomförda och att rätt åtgärd hamnar på rätt plats. 
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Nackdelen med enskild rådgivning är att den är kostsam. Rådgivningen behöver därför 

prioriteras till de områden och typer av lantbruk där den gör störst nytta för att den ska vara 

kostnadseffektiv. 

 

Där det är lämpligt kommer kompetensutvecklingen inom Greppa Näringen att ordnas i form 

av gruppaktiviteter. Gruppaktiviteterna ska komplettera den enskilda rådgivningen och det är 

viktigt att enskild rådgivning och gruppaktiviteter hänger ihop tema-mässigt och uppfattas 

som delar av ett och samma projekt av lantbrukarna. Gruppaktiviteter är ett kostnadseffektivt 

sätt att nå ut till många lantbrukare samtidigt och kan vara särskilt lämpligt inom 

ämnesområden där det finns få rådgivare och områden där många av åtgärderna är 

branschspecifika snarare än gårdsspecifika. I vissa fall är gruppaktiviteter särskilt lämpliga 

eftersom åtgärderna kräver att flera lantbrukare och markägare samarbetar. Det gäller framför 

allt arbete i vattendragsgrupper där man samlas kring ett specifikt vattendrag och/eller 

dikningsföretag. Arbetet med vattendragsgrupper kommer att prioriteras till de områden i 

länen där behovet av åtgärder för bättre vattenkvalitet är som störst. Gruppaktiviteter på andra 

teman kan hållas på olika ställen i länen. 

5. Målgrupp 

Lantbruk som brukar mer än 50 ha åker och/eller har fler än 25 djurenheter kan få enskild 

rådgivning inom Greppa Näringen.  

 

Tabell 1. Antal företag i målgruppen i olika kategorier. Statistik ur lantbruksregistret för 

2014. Som medlemmar räknas rådgivningsmedlemmar i Greppa Näringen som fått minst en 

rådgivning. Som medlemmar räknas även lantbrukare som valt att gå ur Greppa Näringen. 

Län Växtodl gårdar >50 ha  Djurgårdar >25 de 

Ej medlem Medlem Ej medlem Medlem 

 Fått ≤6 
besök 

Fått >6 
besök 

 Fått ≤6 
besök 

Fått >6 
besök 

Östergötland 417 183 33 463 248 56 

Jönköping 36 7 0 780 136 17 

Kronoberg 21 7 1 379 91 1 

Kalmar 86 35 27 440 227 180 

Gotland 159 66 4 173 204 23 
 

Tabell 2. Andel av växtodlingsgårdar som brukar >50 ha som ligger inom nitratkänsligt 

område. 

Län I nitratkänsligt 
område 

Östergötland 92 % 

Jönköping 9 % 

Kronoberg 0 % 

Kalmar 91 % 

Gotland 100 % 
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6. Budget 

Följande beräkningar baseras på Jordbruksverkets förslag till fördelningsnycklar för 

kompetensutveckling och rådgivning inom landsbygdsprogrammet 2014-2020 från 2015-03-

19. Budgeten för ”1.1 Kompetensutveckling” kan användas för gruppaktiviteter och budgeten 

för ”2.1 Rådgivning” till enskild rådgivning. 

 

Tabell 3. Budget för Greppa Näringen i region öst 2015-2020. 

Län Beslutad 
fördelning 

1.1 
Kompetens-
utveckling 

2.1 
Rådgivning 

Summa Per år 
(5,5 år) 

Östergötlands län 8,13% 3 251 993 11 625 874 14 877 867 2 705 067 

Jönköpings län 4,33% 1 732 820 6 194 830 7 927 650 1 441 391 

Kronobergs län 2,14% 854 586 3 055 144 3 909 730 710 860 

Kalmar län 5,93% 2 371 313 8 477 443 10 848 755 1 972 501 

Gotlands län 4,12% 1 648 829 5 894 563 7 543 392 1 371 526 
 

En svårighet inom Greppa Näringen har varit att förse alla medlemmar med den rådgivning 

som de har efterfrågat och som ligger i deras rådgivningsplaner. Många medlemmar har fått 

ett eller två besök för att sedan inte höra något mer från Greppa Näringen. Detta är något som 

framför allt LRF får höra klagomål på i kontakten med sina medlemmar. Men det går även att 

se i Greppas administrativa system att vissa Greppa-medlemmar verkar ha ”fallit mellan 

stolarna”. En anledning till detta är att vi har haft fler medlemmar i Greppa Näringen än vi har 

haft råd att förse med två rådgivningar per år eftersom både Länsstyrelser och LRF har gått in 

för att värva så många medlemmar som möjligt. En annan anledning är att det har legat på 

rådgivarnas eget ansvar att prioritera mellan rådgivningarna, vilket har varit svårt då de inte 

alltid har haft tillräcklig överblick över vilka moduler som ligger i planerna. 

 

När vi nu går in i ett nytt landsbygdsprogram och en ny arbetsperiod med Greppa Näringen är 

vår ambition att bli bättre på att hålla vad vi lovar genom att ha en bättre överensstämmelse 

mellan rådgivningsresurser och antal medlemmar. Tabell 4 visar rimligt antal medlemmar per 

län baserat på budget och kostnad per modul. Enligt Greppa Näringens rekommendationer bör 

maximalt två rådgivningar utföras på ett företag per kalenderår. Vi har valt att räkna med att 

ett företag får i snitt 1,3 rådgivningsbesök per år eftersom lantbrukarnas efterfrågan på 

rådgivning kan variera.  

 

Kostnaden per modul inkluderar kostnad för marknadsföring och samordning och är en 

preliminär uppskattning eftersom vi inte vet hur modulkostnaden kommer att se ut efter nästa 

upphandling. Modulkostnaden kommer troligtvis också att variera mellan länen på grund av 

olika förutsättningar vad gäller bland annat resekostnader och konkurrens mellan 

rådgivningsföretag. 
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Tabell 4. Rimligt antal medlemmar per län, baserat på preliminär budget och kostnad per 

modul. 

Län Budget enskild 
rådgivning per 
år (5,5 år) 

Kostnad per 
modul (kr) 

Möjligt antal 
moduler per år 

Antal 
medlemmar om 
1,3 moduler per 
år 

Östergötland 2 113 795 10 000 211 162 

Jönköping 1 126 333 10 000 113 87 

Kronoberg 555 481 10 000 56 43 

Kalmar 1 541 353 10 000 154 118 

Gotland 1 071 739 10 000 107 82 
 

Tabell 5. Utförda moduler per år 2012-2014. 

 2012 2013 2014 

Östergötland 268 338 324 

Jönköping 170 193 175 

Kronoberg 59 98 95 

Kalmar 282 265 174 

Gotland 164 125 138 

7. Nationella prioriteringar 

Av Greppa Näringens nationella strategi framgår följande prioriteringar. 

 

Inom målgruppen ska lantbrukare prioriteras som: 

 

• Är relativt nya i Greppa Näringen, d v s har fått maximalt fyra rådgivningsbesök 

eller gått med i Greppa Näringen efter år 2009. 

• Har lantbruk intill vattendrag som inte uppfyller god ekologisk status. 

• Gårdar med djurproduktion. 

• Lantbrukare som deltagit under en längre tidsperiod, men som vill medverka i 

nya former av aktiviteter t ex gruppaktiviteter och utnyttjande av webbtjänster. 

 

Rådgivning ska i vissa fall kunna ges även utanför målgruppen om gården: 

 

• Ligger i avrinningsområden till vattendrag* som inte uppfyller god ekologisk 

status. 

• Har en intensiv grönsaksproduktion. 

• Ligger i särskilt utpekade områden med avseende på fosforförluster, bedriver 

djurhållning men inte betraktas som lantbruksföretag. 

• Är en markägare som vill anlägga våtmark. 

 

* Även kuststräckor som inte uppfyller god ekologisk status bör prioriteras. (Region östs 

anmärkning.) 
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8. Prioriteringar i region öst 

De naturliga förutsättningarna såsom klimat, andel jordbruksmark och näringsbelastning 

varierar i landet, i regionen och även inom respektive län. Likaså varierar lantbrukets struktur 

och inriktning. Därför finns ett behov av att göra ytterligare prioriteringar baserat på 

förutsättningarna i regionen och i de ingående länen var för sig. Syftet är att vi ska få rätt 

åtgärd på rätt plats och därmed också få största möjliga nytta av resurserna som satsas i 

Greppa Näringen. 
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Tabell 6. Översikt prioriteringar 

 Ingen övergödning Begränsad klimatpåverkan Giftfri miljö 

Geografiskt 
område 

Avrinningsområden till vattendrag, sjöar 
och kustvatten med särskild hög 

belastning av växtnäring. 

Alla Vattenskyddsområden 
& länsvis prioritering 

Drifts- 
inriktning 

Alla Djurgårdar med mer än 25 djurenheter Alla 

Moduler 1Aa Startrådgivning 
1B Uppföljning 
10B Upprepad växtnäringsbalans 
11Aa Kvävestrategi växtodlingsgård 
11B Fosforstrategi 
11C Potatis – kväve och fosforstrategi 
11D Grönsaker – kväve och 
fosforstrategi 
11E Kvävestrategi på ekologiska gårdar 
12A Markpackning 
12B Växtföljd och bördighet 
14A Våtmarksplanering 
14B Skötsel/restaurering av våtmark 
14D Översyn av dränering 
16A Precisionsodling 
16B Test av mineralgödsel-spridare 

1Aa Startrådgivning 
1B Uppföljning 
10D Upprepad växtnäringsbalans 
11Ab Kvävestrategi djurgårdar 
12A Markpackning 
15A Grovfoderodling 
20B Klimatkollen djurgårdar 
21C Energikollen 
30A Stallmiljö och yttre miljö 
30C Byggplanering 
40B Upprepad växtnäringsbalans 
41A Kontroll av foderstater mjölkkor 
41B Kontroll av foderstater nöt och 
lamm 
41C Endags utfodringskontroll 
mjölk/nöt 
42A Betesstrategi 
50A Utfodringskontroll smågris 
50B Utfodringskontroll slaktsvin 

13A Växtskydd – hantering 
13CVäxtskydd i vattenskyddsområde 
13D Potatis – växtskyddsstrategi 
13H Prognosmodeller, bekämpning av 
potatisbladmögel 
13I Integrerat växtskydd 
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Ingen övergödning 

Rådgivning som syftar till miljömålet ”Ingen övergödning” kommer att prioriteras till 

områden där näringsbelastningen är hög. Lantbrukare i dessa prioriterade områden kan få 

enskild rådgivning oavsett gårdens produktionsinriktning. I flera av länen i regionen omfattar 

områdena med hög näringsbelastning så stor del av länet att en generell prioritering av dessa 

områden inte får någon betydelse i praktiken. I dessa län kommer istället varje Länsstyrelse i 

samarbete med LRF att ta fram en lista över de avrinningsområden som är högst prioriterade 

baserat på vattenmyndighetens statusklassning. Rådgivning och gruppaktiviteter kommer 

sedan att startas upp i område efter område utifrån denna prioriteringsordning. Tanken är att 

detta ska göra att aktiviteterna inom Greppa Näringen kan utföras koncentrerat i både tid och 

rum, att chanserna att engagera även de lantbrukare som inte är så intresserade ökar och att 

risken för att medlemmar måste vänta länge på rådgivning minskar. Detta ger också större 

möjligheter till synergieffekter med andra åtgärder inom landsbygdsprogrammet liksom 

möjlighet till samordning med till exempel kommunen. Sammantaget ökar detta chanserna att 

få till konkreta åtgärder för bättre vattenkvalitet i de prioriterade områdena. 

Begränsad klimatpåverkan 

Rådgivning som syftar till miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” kommer att prioriteras till 

djurgårdar oavsett var dessa gårdar ligger. I alla län i regionen finns en stor mängd djurgårdar 

som ännu inte är medlemmar i Greppa Näringen. Behovet av rådgivning varierar stort mellan 

olika gårdar beroende på driftsinriktning och i vilken mån gården redan har annan rådgivning. 

Det är svårt att göra en generell prioritering som täcker in hela denna variation, genom att till 

exempel att prioritera en viss storlek på gårdar eller en viss driftsinriktning. Här är det istället 

extra viktigt att den rådgivare som gör startbesöket kan hjälpa lantbrukaren att välja de 

rådgivningar som ger störst nytta på just den gården. 

Giftfri miljö 

Rådgivning som syftar till miljömålet ”Giftfri miljö” kommer framför allt prioriteras till 

vattenskyddsområden, men även andra områden där man inom länen ser behov av rådgivning 

om säkert växtskydd kan komma att prioriteras. 

Prioritering utifrån antalet genomförda rådgivningar 

Generellt gäller att medlemmar som har fått sex rådgivningar eller mer inklusive 1B de 

senaste sex åren inte ska prioriteras för fortsatt rådgivning. Undantag görs för medlemmar 

som finns inom något av de prioriterade områdena. Dessa kan få enstaka rådgivning efter 

behov, särskilt när det kommer nya moduler. Rådgivningen kan initieras av lantbrukaren själv 

eller av rådgivaren om denne ser behov av rådgivning.  

Exempel 

Detta innebär att en djurgård som ligger i ett område med hög näringsbelastning har tillgång 

till hela utbudet av enskild rådgivning inom Greppa Näringen, medan en djurgård i ett mindre 

belastat område endast får tillgång till den rådgivning som syftar minskad klimatpåverkan. 

Likaså kommer en växtodlingsgård som inte ligger inom ett område med hög 
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näringsbelastning eller som har särskilt behov av växtskyddsrådgivning inte att få tillgång till 

någon enskild rådgivning. 

Fördelning av budget 

Varje län beslutar själva hur stor del av resurserna till Greppa Näringen som kommer att 

satsas på rådgivning syftande till Ingen övergödning, Begränsad klimatpåverkan respektive 

Giftfri miljö. Fördelningen mellan olika moduler styrs via upphandlingen av enskild 

rådgivning. 

9. Fördelar och nackdelar med att prioritera 

Fördelar 

 Ökad miljönytta om åtgärderna fokuseras dit de bäst behövs. 

 Lättare att motivera varför vissa lantbrukare får rådgivning värd ca 15 000 kr per år 

om urvalet skett på miljömässiga grunder.  

 Mindre risk att lantbrukarna måste vänta länge på nästa rådgivningsbesök. 

 Tydligare styrning från LRF och Länsstyrelserna ger tydligare uppföljning av 

konsulternas arbete. 

 Det är ett önskemål från andra vattenvårdande myndigheter att insatserna inom 

Greppa Näringen tydligare ska prioriteras till de områden där behovet är störst. 

 Greppa Näringen ska vara lantbrukarnas verktyg för att leva upp till myndigheternas 

krav. Därför ska Greppa Näringen vara som mest aktivt där myndigheterna förväntar 

sig störst åtgärder från lantbrukets sida. 

 Större chanser till synbara förbättringar i miljön om åtgärderna fokuseras till ett 

mindre område, vilket i sig är motiverande för de deltagande lantbrukarna. 

 Positiv gruppkänsla mellan grannar i området om många är med i Greppa Näringen. 

 Lättare att samarbeta kring åtgärder både med kommunen och med andra markägare 

kring t ex våtmarker och strukturkalkning. 

 Lättare att genomföra gruppaktiviteter som t ex grundkurs och vattendragsvandringar 

om det finns många Greppa Näringen-medlemmar i ett område. 

 Lättare för rådgivarna att planera in flera rådgivningar samma dag om medlemmarna 

finns koncentrerade i ett område. 

 Lättare att få till synergieffekter med övriga landsbygdsprogrammet. 

Nackdelar 

 Frångår principen att alla som vill vara rådgivningsmedlemmar i Greppa Näringen kan 

bli det. 

 Lantbrukare i prioriterade områden kan känna sig utpekade som ”miljöbovar”. 

 Finns en risk att lantbrukare tycker att det är tråkigt att inte kunna välja precis vilka 

moduler man vill. 
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 Kan inte göra vissa moduler där de kanske behövs, t ex 12A och 14D på 

växtodlingsgård i ett icke-prioriterat område. 

 Risk att missa entusiaster för att de inte tillhör någon prioriterad grupp. 

10. Medlemmar 

Slutföra rådgivningen hos befintliga rådgivningsmedlemmar 

Det vore önskvärt om de medlemmar som inte kommer att prioriteras framöver ändå kunde få 

den rådgivning som de har i sin rådgivningsplan. Frågan är om det är en rimlig målsättning, 

eller om vi då kommer att använda alla våra resurser till att slutföra rådgivningen hos 

befintliga medlemmar istället för att satsa fokuserat på de gårdar vi vill prioritera framöver? 

 

Vi misstänker att rådgivningsplanerna har hunnit bli inaktuella hos en hel del medlemmar och 

att den sammanställning av moduler att göra som kan tas fram ur Greppa Näringens 

administrativa system därför överskattar betinget. Länsstyrelserna i regionen kommer därför 

att se över alla medlemmars rådgivningsplaner under första halvåret 2015. Först därefter är 

det möjligt att bedöma om det är rimligt att fullt ut förse befintliga medlemmar med den 

rådgivning som finns i deras planer. 

 

Om det skulle visa sig omöjligt att genomföra rådgivningsplanerna fullt ut kommer vi att 

ringa upp de medlemmar som inte kommer att prioriteras för rådgivning framöver. Det ger en 

möjlighet att berätta om och förklara de kommande prioriteringarna och vid behov kan 

lantbrukaren då även erbjudas ett avslutande rådgivningsbesök. Samtidigt kan vi också 

informera om till exempel gruppaktiviteter och de tjänster som finns på Greppa Näringens 

webb. 

Greppa Näringens gruppaktiviteter är öppna för alla 

De lantbrukare som inte kommer att prioriteras för enskild rådgivning kommer ändå att kunna 

vara medlemmar i Greppa Näringen. De har då samma tillgång till nyhetsbrev och tjänster på 

Greppa Näringens webb som rådgivningsmedlemmar. De är också välkomna på de 

gruppaktiviteter som arrangeras inom Greppa Näringen såsom kurser, fältdagar och 

vattendragsgrupper. Det är viktigt att dessa lantbrukares miljöengagemang syns i Greppa 

Näringens medlemsstatistik, även om vi inte har möjlighet att erbjuda alla enskild rådgivning. 

Det ger en tydlig signal att lantbruket tar sitt ansvar i miljöarbetet. 

Medlemmarna kommer inte att vara knutna till ett visst företag 

Inom region öst kommer det system med fadderföretag som tillämpats i vissa län att 

avskaffas. I dessa län har varje medlem varit knuten till ett särskilt rådgivningsföretag och har 

i första hand fått rådgivning av personal från det företaget. Förändringen innebär att 

flexibiliteten i projektet ökar och att Länsstyrelsen har lättare att fördela uppdragen till den 

konsult som för tillfället har bäst förutsättningar att genomföra rådgivningen. Vi tror att det 

kommer att leda till att fler lantbrukare får den rådgivning som de har önskat i tid. 
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Jämlik rådgivning 

Greppa Näringens rådgivning och gruppaktiviteter ska vara till för alla personer som är aktiva 

i driften av lantbruksföretaget, oavsett ålder och kön. Vi kommer att verka för en mer jämlik 

rådgivning genom att: 

 Formulera inbjudningar till gruppaktiviteter så att alla känner sig välkomna. 

 Uppmuntra alla på företaget att vara med på rådgivningsbesöket. 

 Ge alla som var med på rådgivningen möjlighet att ta del av rådgivningsbrevet. 

 Registrera alla personer som är med på rådgivningsbesöket i Greppas administrativa 

system. 

 Välja bilder som speglar hela målgruppen i artiklar, på inbjudningar och på webben. 

 Samarbeta med LRF Ungdom för att bjuda in till aktiviteter. 

11. Rådgivare 

Prioriteringen av Greppa Näringens verksamhet till de geografiska områden, driftsinriktningar 

och moduler där vi anser att den bäst behövs, kan innebära att behovet av vissa 

rådgivningskompetenser ökar. Länsstyrelserna måste därför vara tydliga vid upphandlingen 

av rådgivningstjänster med vilka moduler vi vill ha utförda och vilka kompetenser som krävs 

av rådgivarna. Länsstyrelserna behöver också i samarbete med Jordbruksverket se till att det 

hålls rådgivarutbildningar inom de ämnesområden där bristen på rådgivare är som störst. 

12. Mål för Greppa Näringen i region öst 

Antal rådgivningar under perioden 2015-2020 

 

Tabell 7. Mål för antal rådgivningar under 2015-2020 

Län Budget enskild 
rådgivning 

Kostnad per 
modul (kr) 

Mål antal 
moduler 

Östergötland 11 625 874 10 000 1163 

Jönköping 6 194 830 10 000 619 

Kronoberg 3 055 144 10 000 306 

Kalmar 8 477 443 10 000 848 

Gotland 5 894 563 10 000 589 

Gruppaktiviteter 

 Medlemmar i ett prioriterat område ska ha möjlighet att delta i minst en gruppaktivitet 

på temat förbättrad vattenkvalitet i det aktuella området per år. 

 Övriga medlemmar ska ha möjlighet att delta i minst en gruppaktivitet på ett aktuellt 

tema per år. 
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13. Uppföljning 

Inom Greppa Näringen görs uppföljningar på nationell nivå, till exempel sammanställning av 

växtnäringsbalanser, sammanställning av mätningar från Sveriges miljöövervakning och 

telefonintervjuer med lantbrukare som fått rådgivning. Länen i region öst kommer att ta del av 

resultaten av dessa sammanställningar och utvärderingar och vid behov anpassa verksamheten 

därefter. Vi kommer också att presentera vissa resultat för medlemmarna via till exempel 

nyhetsbrev och information på webben. Det är viktigt för lantbrukarnas motivation att de får 

se att deras arbete faktiskt ger resultat. 

 

Målen för utförda rådgivningar och gruppaktiviteter kommer att följas upp för varje län för 

sig i samband med att Länsstyrelsen gör ett nytt avrop av rådgivningstjänster utifrån 

ramavtalet. Uppföljningen görs av Greppa-samordnaren i respektive län i samarbete med 

regionsamordnaren. 

14. Kommunikation och marknadsföring 

Kommunikationen om Greppa Näringen i regionen har två viktiga syften: 

 

 Marknadsföra Greppa Näringen till lantbrukare i de prioriterade grupperna. 

 Informera lantbrukare och rådgivare om vilka prioriteringar som kommer att gälla för Greppa 

Näringen i regionen och varför vi har valt att arbeta efter dessa.  

Befintliga medlemmar kommer framför allt att informeras om prioriteringarna vid 

rådgivningsbesök och telefonsamtal, men vi kommer också att informera vid gruppaktiviteter, 

via webben och länsstyrelsernas egna tidningar och utskick. 

 

Marknadsföring av Greppa Näringen sker i samarbete mellan LRF och Länsstyrelsen i varje 

län. Marknadsföringen utformas i samråd med projektets kommunikationsansvariga och 

samordnas även med projektets nationella kampanjer. Greppa Näringens aktiviteter kommer 

även att samordnas med andra aktiviteter inom landsbygdsprogrammet för att utnyttja 

eventuella synergieffekter. 

 

Marknadsföring av Greppa Näringen för att värva nya medlemmar kan ske via: 

 Riktade utskick till markägare i prioriterade områden 

 Riktade utskick till djurgårdar 

 Listor med potentiella medlemmar till rådgivare att ringa efter 

 Bjuda in till gruppträff om ett intressant ämne, gärna i samarbete med LRF-avdelning 

 Deltagande på mässor, stämmor mm 

 Kontakt med säljare och naturbruksgymnasier 
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Greppa Näringen Region Öst 

Jan Ekdahl  LRF Gotland 

Malin Fernholm Länsstyrelsen Kronoberg 

Kristian Gustafsson  LRF Gotland 

Linda Hedlund LRF Kalmar Kronoberg 

Anne-Louise Israelsson LRF Östergötland 

Maria Källming Länsstyrelsen Östergötland (samordnare) 

Linda Larsson Länsstyrelsen Gotland 

Ann-Charlotte Olsson Länsstyrelsen Kalmar 

Anders Råsberg LRF Jönköping 

Thordis Samuelsson Länsstyrelsen Jönköping 


