I rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet får lantbrukaren kunskap om varför det är viktigt att tänka på gårdens
biologiska mångfald utifrån bland annat pollinerande insekter. Foto: Thomas Adolfsén, Scandinav bildbyrå
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Greppa Näringen breddar sitt utbud med
två nya rådgivningar
Greppa Näringen har tagit fram två nya rådgivningsbesök som kommer att
finnas tillgängliga för lantbrukarna under hösten. Rådgivningen ” Biologisk
mångfald i åkerlandskapet” ger råd om åtgärder som kan bidra till biologisk
mångfald på den enskilda gården och ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat”
ger råd om hur odlingen kan bli mindre beroende av glyfosat.
De två nya rådgivningarna ingår som en del i den övergripande strategin för

Greppa Näringen under nästkommande landsbygdsprogram.

Biologisk mångfald i åkerlandskapet
I rådgivningen Biologisk mångfald i åkerlandskapet får lantbrukaren kunskap
om varför det är viktigt att tänka på gårdens biologiska mångfald utifrån
områdena växter, pollinerande insekter, övriga nyttodjur, fåglar och fältvilt.
Rådgivningen är till för lantbrukare som är intresserade av att gynna
biologisk mångfald och man utgår från den enskilda gårdens förutsättningar
och hittar lösningar. Exempel på åtgärder som lantbrukaren kan göra är att
använda lämpliga fröblandningar till blommande kantzoner och anlägga
skalbaggsåsar.
– Med ett ökat fokus på gården som helhet och ett ökat hållbarhetstänk är
det ett naturligt steg att inkludera rådgivning om åtgärder för ökad biologisk
mångfald i åkerlandskapet i Greppa Näringen. Idag saknas individuell
rådgivning för den typen av åtgärder, säger Stina Olofsson, projektledare för
Greppa Näringen

Odlingsstrategi med och utan glyfosat
Glyfosat används för att avdöda vall, fånggrödor, ogräs och spillsäd. Många
lantbrukare anser att det är en förutsättning för plöjningsfri odling. Nyligen
drog en expertutredning inom EU slutsatsen att det varken är bevisat att
glyfosat är cancerogent eller påverkar organismer i odlingslandskapet. Det är
dock medlemsländerna som under 2022 beslutar om eventuellt fortsatt
godkännande inom EU.
Greppa Näringen har utvecklat en enskild rådgivning om strategi för att
använda mindre eller ingen glyfosat. Den bidrar också till ett integrerat
växtskydd där förebyggande åtgärder och alternativ till kemiska
växtskyddsmedel ingår som viktiga delar. Rådgivningen visar hur en
odlingsstrategi på gården kan fungera utan glyfosat i växtföljden. Syftet med
arbetet är att precisera vilka moment i odlingen som behöver förändras, både
kemiskt och mekaniskt. Resultatet diskuteras sedan utifrån praktiska,
ekonomiska och miljömässiga perspektiv.
– Ett förbud mot glyfosat skulle kraftigt ändra förutsättningarna för stora
delar av den svenska växtodlingen. Lantbrukarna behöver därför stöd och
rådgivning för att förbereda sig inför ett eventuellt förbud. Rådgivningen ger
praktiska tips om alternativa strategier och lantbrukaren får grepp om
kostnaden för de insatser som behöver göras på den enskilda gården. Detta är

första gången som Greppa Näringen skapat en riktad insats inför ett
eventuellt förbud mot ett enskilt växtskyddsmedel, säger Frans Johnson
modulansvarig för ”Odlingsstrategi med och utan glyfosat”

Mer information
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Stina Olofsson, projektledare Greppa Näringen
Telefon: 070-595 52 31
E-post: stina.olofsson@jordbruksverket.se
Petter Haldén, Modulansvarig Biologisk mångfald i åkerlandskapet
Telefon: 0737-19 77 83
E-post: petter.halden@jordbruksverket.se
Frans Johnson, Modulansvarig Odlingsstrategi med och utan glyfosat
Telefon: 073-345 84 86
E-post: frans.johnson@jordbruksverket.se
Fakta om Greppa Näringen
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning för lantbrukare och
hästhållare i syfte att förbättra gårdens ekonomi och samtidigt bidra till
minskad klimatpåverkan, minskad övergödning och säker användning av
växtskyddsmedel. Greppa Näringen drivs i samarbete mellan Jordbruksverket,
LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. Mer än
60 000 gårdsbesök har genomförts inom projektet sedan starten år 2001. Läs
mer på greppa.nu

Jordbruksverket är Sveriges förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och
landsbygd. Vi arbetar för att Sverige ska producera mat på ett hållbart och
lönsamt sätt. Vi bidrar också till en god djurvälfärd i hela Sverige och en
levande landsbygd.
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