Sida 1(2)
2012-09-17

Kokbok till Energikollen 21C Djurgård
Minst 25 djurenheter för att hamna inom Greppas ordinarie målgrupp

Före besöket







På Gården

Informera lantbrukaren hur denna ska fylla i
och hämta information om sin egen
energianvändning.
Skicka ut checklista (om lantbrukaren inte
har fått den vid gruppträff 1) och gå igenom
hur den ska fyllas i
Fyll i och förbered så mycket du kan utifrån
kända data (från lantbrukaren) i beräkningsverktyget.
Gårdens rådgivningsplan.
Dokumentation från växtodlingsrådgivning
och klimatrådgivning.
Kolla i GNW-adm att lantbrukaren har
skickat in en underskriven
anmälningsblankett till länsstyrelsen.

Egen förberedelse:





Var noga påläst
Förbered databearbetning så långt det är
möjligt.
Gå igenom tidigare utförd Greppa-rådgivning
Se till att ha med dig rätt version av
beräkningsverktyget med dig ut











Fyll i anmälningsblanketten om det inte redan
är gjort.
Beskriv syftet med rådgivningen och målet med
modulen. Att få fram en åtgärdsplan för att
minska den direkta energianvändningen på
gården samt öka kunskapen om klimatfrågan
och den indirekta energianvändningen
Gå igenom vilka enheter på gården som
använder energi genom att göra en
gårdsvandring
Beräkna energianvändningen i
beräkningsverktyget. Förklara resultaten.
Ge exempel och förslag på viktiga åtgärder på
kort och lång sikt. Dessa ska även presenteras i
en åtgärdsplan
Jämför gårdens resultat med schablonvärden
och kända nyckeltal för liknande produktion.
Gör en enkel lönsamhetsberäkning av
föreslagna åtgärder.
Informera om fortsatt energirådgivning i
Greppa och via andra system. Kom med förslag
på fortsatt rådgivning för energieffektivisering.
Information som finns på Greppas hemsida
eller på bioenergiportalen kan vara till nytta.
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Material och Hjälpmedel
Referenslitteratur enligt lista
Material för rådgivningen






Köksbordsmaterial 21C
djurgård
Beräkningsverktyget –
senaste versionen, se
Greppas hemsida
www.greppa.nu/adm
Rådgivningsbrev, mall, se
Greppas hemsida
Dokumentation för
uppföljningssamtal

Rådgivningsexperter:
För frågor kontakta rådgivningsexpert, saknas för närvarande
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Efter rådgivningen- krav på
dokumentation och uppföljning





Skriv ett rådgivningsbrev som ska innehålla:
o Information om gården
o Resultat av kartläggningen
o Relevanta nyckeltal
o Förslag till åtgärder och plan för
dessa på kort och långt sikt
o Enkel lönsamhetsberäkning för
föreslagna åtgärder
o Reviderad rådgivningsplan
o Tips på annan relevant rådgivning
o Datum för telefonkontakt/besök för
uppföljning
o Eventuell information om gruppträff
2
Efter uppföljningssamtalet kan eventuell
ytterligare information skickas ut.
Skicka faktura till lantbrukaren på
delfinansiering av rådgivningen

Registrering och rapportering

Uppföljning

Registrering i Greppa GNW-adm

Uppföljningssamtal:










Registrering av rådgivningstillfället
Vilket arbetsställe som kartläggningen har
gjorts på om det finns flera
Total energianvändning på
företaget/arbetsstället (direkt energi)
Energianvändning per producerad enhet så
som tex kWh/djurplats, l/ha, kWh/kg mjölk och
eller kött.
De tre viktigaste föreslagna åtgärderna
Datum för telefonkontakt/besök för
uppföljning
Bekräftelse på delfinansiering
Revidering av rådgivningsplan
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Efter rådgivningen: Skicka
rådgivningsbrev med viktiga
åtgärder och förslag på
fortsatt rådgivning
Genomför ett uppföljningssamtal där rådgivningens
resultat och åtgärder
beskrivs och gås igenom.
Komplettera eventuellt med
ny information efter
uppföljningssamtalet.
Kontakta nästa rådgivare
(om det är aktuellt) för
vidare rådgivning inom
Greppa

