
Steg mot ett mer 
klimatneutralt lantbruk

EU-projektet samlar natur-
bruksskolor, lantbrukare 
och branschorganisationer 
i utvecklingen mot en grön 
ekonomi. Projektet visar ny 
och tillgänglig teknik, skapar 
intresse för biokol och vida-
reutvecklar utbildningen för 
framtidens lantbrukare.



Interreg-projektet ”Steg mot ett mer klimatneutralt lantbruk” har som 
övergripande mål att bidra till en snabbare implementering av ny teknik 
och kunskap i lantbruket för att dels minska branschens beroende av fossil 
energi, dels öka branschens bidrag till negativa utsläpp genom ökat nyttjande 
av biokol vilket ökar kolinlagringen i marken.

För att uppnå detta vill vi stärka naturbruksskolornas och deras elevers roll 
som förändringsledare i omställningen till ett mer klimatneutralt lantbruk. 
Detta genom att stödja skolorna att utveckla fler och bättre verktyg i form av 
metoder och aktiviteter. Även genom att överföra kunskap och best practise 
över regions- och landsgränser, samt utveckla ny kunskap och erfarenheter 
tillsammans.

Bygga nya pedagogiska nätverk som stimulerar och inspirerar naturbrukssko-
lor att i ökad utsträckning utbilda och ge eleverna nya kunskaper och verktyg 
för en mer klimatsmart matproduktion.

Etablera en funktion i varje land som gör det enkelt och lättillgängligt för en-
skilda lantbrukare att få testa nya klimatsmarta fordon och maskiner hemma 
på sin gård, vilket syftar till att stimulera intresset för och visa på möjligheter 
att bidra i omställningen.

Arrangera nio demonstrationer av ny teknik (tre i varje land), och tre demon-
strationer (en i varje land) av produktion och användning av biokol.

Implementera nya metoder och digitala verktyg på naturbruksskolorna som 
bidra till en minskad användning av fossil energi. Bland annat simulatorbase-
rad undervisning, kursupplägg för robotoperatörer, samt modeller för beräk-
ning av koldioxidutsläpp och kolinlagring.

Arrangera sex seminarier (två i varje land) och två studiebesök för att öka 
kunskapen om biokol hos företagare inom lantbruksbranschen, samt skapa 
möten mellan lantbrukare och experter för diskussion om biokolets klimat-
nytta och bidrag till ökad lönsamhet. Även genomförande av försök och utar-
betande av undervisningsmaterial.
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