
 

  

 

Belysning i olika stallmiljöer 
 
Detta är ett tillfälle för dig som vill fördjupa dig mer i belysning i olika stallmiljöer. Målet är 
att ge deltagarna en ökad kunskap om belysning i stallmiljö både ur ett biologisk och tekniskt 
perspektiv. Föredragshållare kommer att bestå av forskare från SLU, företagsrepresentanter 
samt rådgivningsexpert inom stallmiljö, byggplanering och energikartläggning. 
 
Frågor som berörs inkluderar hur djur uppfattar ljus, hur vi mäter ljus samt hur ljuset 
påverkar produktionen, djurvälfärden och arbetsmiljön. Vi kommer visa exempel på och 
diskutera hur det ser ut i stallar nu, hur man känner igen olika system, vilken ny teknik som 
finns tillgänglig och diskutera förenlighet mellan nya och gamla tekniksystem. Vi går igenom 
några exempel på investeringskalkylering och energibesparing samt visar exempel på 
genomförda projekt. 
 
På den här kursen får du gott om tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter med 
kolleger. Kursen riktar sig främst till rådgivare inom Greppa Näringen som arbetar med 
energi- och byggrådgivning. Andra är välkomna i mån av plats.  
 
Kostnader: Kursen är kostnadsfri men kost betalas av var och en. Kostnad 320 kr ex moms. 
Beloppet faktureras i förväg. 
 
Datum: 20 maj 2019 
Plats: Linköping, Scandic Frimurarehotellet  
Tid: kl.09.30-16.45, fika från kl. 09.30. Föreläsningarna börjar kl. 10.15 
 
  



  

 
Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  
tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  
användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 
 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 
  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

 

Föreläsare 
Torben Kudsk 036-158427 torben.kudsk@jordbruksverket.se 
Helena Olsson Hägg 0703-68 08 66 helena@agrotektbyran.se 
Sofia Lindkvist 0703-60 67 84 sofia.lindkvist@slu.se 
Torsten Hörndahl 040-41 54 92 torsten.horndahl@slu.se 
Hans Andersson 070-593 39 53 hans.andersson@delaval.com 
Rickard Olsson 070-584 59 81 rolsson@val.lelycenter.com 
Björn Naumburg 0702-90 10 75 bjorn.naumburg@uni-lightled.com 
   

Medverkar under dagen 
Mikael Karlström, Länsförsäkringar Östgöta 

Har du frågor, kontakta: 
Torben Kudsk 
036-158427 
torben.kudsk@jordbruksverket.se 

 

Välkommen! 

 

Preliminärt program 
09.30 - 10.15 Fika  

10.15 - 10.25 Välkommen Jordbruksverket 

10.25 - 12.30 Ljuset ur djurens perspektiv. En 
mångfacetterad djupdykning. 

Sofia Lindkvist, SLU 
Torsten Hörndahl, SLU 

12.30 - 13.15 Lunch  

13.15 - 14.30 Ny lysande teknik och moderna 
lösningar. 

Representanter från 
DeLaval, Lely och Uni-
Light  

14.30 - 15.00 Fika  

15.00 - 16.45 
Rådgivning i praktiken.  
Nuläge, övergången till framtiden och lysande 
exempel. 

Helena Olsson Hägg 
Torben Kudsk m.fl. 

16.45 Avslutning  
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