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3. Ge inspel till insatser som Växa skulle kunna bidra med 
                                                                                                                                                            

• Använd rådgivningen ordentligt, som du betalat för. ”Gör som rådgivaren säger” 

• Bra att Växa inte höjt priser. 

• Energipolitik är viktigt för Växa att påverka, elkostnaderna och elmarknaden visar tydligt att det  
kan bli helfel. 

• Foderrådgivning- fokus på att förhindra överutfodring 

• Fånga upp lantbrukare som har det svårt och behöver extra stöd.  
Önskan om tjänstemän från Växa deltar i omsorgsgrupperna. 

 

• Hur rådgivningen möter de utmaningar som finns nu och det kommande året/åren.  
Hur utbildas rådgivarna? hur hanterar de andra foderstater m.m. Viktigt att rådgivaren kan  

       ifrågasätta lantbrukaren och konstruktivt bidra till en effektiv produktion.  
       Viktigt också att rådgivarna är beredda och kompetensutvecklade för att möta nya situationer och  

              förutsättningar. 

• Höj statusen för att vara mjölk- och köttproducent 

• Inspirera till att nyodla åker och bete 

• Inte kosta så mycket för administration.  

• Jobba ännu hårdare med könssorterat på kött 

• Kolinlagring – kan Växa få fram fler uppgifter om dess betydelse samt påverka andra  
organisationer/myndigheter/beslutsfattare, för att belysa mjölkproduktionens betydelse i ämnet. 

• Kompetent personal 

• Mer spaning på USA (hur gör dem, kor, maskiner, stall mm) 

• Många mår dåligt, våga fråga ”hur mår ni” 

• Optimera resurser och produktion, behöver ej vara att satsa på högsta avkastningen. 

• Ordna små enkla informationsmöten, gärna gratis, kanske med någon som berättar om  
bra erfarenheter från egen gård.     

• Portal med uppdaterade priser på el, foder mm 

• Rabatt på rådgivning för gårdsspecifika beräkningar 

mailto:info@vxa.se
http://www.vxa.se/


 

 

 
2 

• Rådgivning är dyr- dela på rådgivningstaxan-erfagrupper- bilda grupper-sälja in grupprådgivning 

• Sänka priserna på doserna 

• Ta väl hand om personalen, de får vara psykologer ibland 

• Var tog Livsmedelsstrategin vägen, hur märker vi av den? Vad gör Växa i frågan? 

• Vara lyhörda och fånga upp gårdar där läget inte verkar så bra 

• Vi önskar att Växa tar kontakt med lantbrukare, presentera vad Växa har att erbjuda i rådgivningen,  
istället för att man själv ska behöva gå in på hemsidan. 

• Viktigt att belysa produktionen ur ett hållbarhetsperspektiv, det kanske inte alltid är  
toppnivåer av avkastning m.m. som är det bästa, det borde vara större fokus på att optimera  

       djur/produktion/resurser på ett hållbart sätt, som ger långsiktig lönsamhet och stabilitet. 

• Viktigt att det finns rådgivare som kan hjälpa till att lösa problem som uppstår och räkna  
på olika lösningar för bästa resultat. 

• Viktigt att lantbrukarna lyssnar på rådgivarna, dvs gör som de säger och till sig och gör action av råden 

• Viktigt att Växa tar kontakt 

• Växa kan ta fram statistik och fakta för vidare  påtryckning 

• Växa ska vara neutrala och trovärdiga 

 

 
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                          
                                                                                                  

                                                                   
 
 
 


