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ANTAL GENOMFÖRDRA AV KLIMAT OCH  

ENERGIKOLLEN INOM GREPPA NÄRINGEN 

 

Klimatkollen – rådgivningstjänst för uppföljning av hållbarhetsmål 
Livsmedelsindustrier ställer allt fler krav på att köttproducenter arbetar klimatmässigt 
hållbart. Greppa näringens rådgivningstjänst Klimatkollen används numera och oftare som 
en temperaturmätare på hur leverantörer av mjölk och kött sätter fokus på sitt klimatarbete. 
Enskilda köttproducenter kan via sin länsstyrelse och med hjälp av verktyget Vera göra 
klimatkollen för egen del, även industrier utnyttjar möjligheten. Som slakteri kan du 
kontakta Greppa näringen för att diskutera hur företaget kan dra nytta av Vera för att följa 
upp verksamhetens hållbarhetsmål. De frågor som man aktivt arbetar med i den 
tillkommande rådgivningen för producenter är ur klimatsynpunkt ofta kvävehushållning, 
utfodring, foderproduktion, förbättrad markstruktur och energieffektivisering.  
Läs mer här 
https://greppa.nu/download/18.e00038b17ece636d9de6ee/1644158521738/2108041033-
Modulblad-20B_Webb.pdf 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Genomförda inom ramen för arbetet med Handlingsplan gris, nöt och 

lamm. 

https://greppa.nu/download/18.e00038b17ece636d9de6ee/1644158521738/2108041033-Modulblad-20B_Webb.pdf
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Spara dieselförbrukning och minska klimatpåverkan i djurhållning 

I Sverige använder vi inom lantbruket ungefär 270 tusen kubikmeter diesel eller ungefär 100 

liter per hektar. Hälften av detta förbrukas inom växtodling, 35 % inom djurhållning och 15% 

inom växthus/trädgårdsodling. Kurser i sparsam körning är kostnadsfria och statistik visar att 

man genom ökad medvetenhet kan minska dieselförbrukningen med upp emot 7%. Med 

dagens dieselpriser är det en kännbar och viktig besparing att göra. Det är viktigt att lära sig 

hur ändrade rutiner och beteende kan ge minskad dieselförbrukning och därmed minskat 

klimatavtryck. Men i sammanhanget lika viktigt att kontinuerligt mäta förbrukningen och 

följa upp var dieselbovarna finns i just din verksamhet, menar Jonas Engström RISE. På 

Jordbruksverkets webbsida hittar du flera aktuella aktiviteter som ger råd inom energi och 

klimat. Du kan också inspireras av podkasten ”Snabba cash” utgiven inom ramen för Klimat 

2030 – en kraftsamling inom Västra Götaland. 

Genomförda inom ramen för arbetet med Handlingsplan gris, nöt och 

lamm. 

https://hpgrisnötlamm.se/wp-content/uploads/2022/07/Klimat_Energikollen-20220705.pdf

