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Energikollen
Energikollen är Greppa Näringens energirådgivning. 
› Modul 21A och B – grupprådgivning
› Modul 21C – individuell rådgivning

I 21C ingår:
› En kartläggning av företagets direkta energianvändning
› Förslag på åtgärder för att minska energianvändningen
› Diskussioner och tips om företagets indirekta 

energianvändning samt förnybar energi



Direkt och indirekt energi



Lantbrukets energianvändning 2020

Källa: Statistik från Energimyndigheten
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Elprisets utveckling 2018 - 2022
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Vad innebär det 1?

Mjölkkylning – 1000 ton mjölk
Med förkylning behövs ca 7 kWh/liter mjölk

Elpris 50 öre ger 3500 kr/år
Elpris 3 kr ger 21 000 kr/år

Foto: Sofie Logardt



Dieselprisets utveckling 2018 - 2022
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Vad innebär det 2?

675 ha växtodling – 90 kbm/år(inkl. lite utekörning)

Dieselpris 12 kr – ca 1 100 000 kr/år
Dieselpris 18 kr – ca 1 600 000 kr/år

Foto: Ruben Svensson



Hur minskar vi energianvändningen?

Källa: Svenska Kraftnät



Vad är energieffektivitet?

Svart lådaEnergi in Nyttigt arbete ut

Hur mycket nyttigt arbete vi får ut för varje enhet energi vi stoppar in



Energieffektivitet på flera nivåer
› Verkningsgraden på en 

elmotor
› >90 %
› Elmotorn omvandlar 

elenergin till mekanisk 
energi

› Nyckeltal för mjölkproduktion
› kWh/kg mjölk
› Den energin som behövs till 

mjölkning, kylning, utgödsling, 
m.m. för att producera mjölk



Exempel på energianvändning

Exempel på nyckeltal från Energikollen

1 ton mjölk(ECM) 170 kWh

1 ton ägg 500 kWh

1 slaktgris(120kg) 44 kWh

Andra exempel på energianvändning

Värma en villa 1 år 15 000 kWh

Köra personbil på diesel från 
Smygehuk till Treriksröset 1200 kWh

Harva 100 ha(1 överfart) 4000 kWh

Fler nyckeltal för energianvändning i lantbruket hittar du i utvärderingsrapporten för Energikollen



Förnybara drivmedel
› Exempel på förnybara drivmedel som används idag

› HVO
› RME och andra FAME-produkter
› Biogas

› Reduktionsplikt
› Inblandning av förnybara drivmedel



Energieffektiv traktor?

Från tidningen Betodlaren nr 3 September 2020Bild från broschyren Sparsam körning, Jordbruksverket



För dig som vill veta mer
› LRFs energieffektiviseringshandbok

› https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-
energi/handbok-om-energieffektivisering/

› Sparsam körning – skrift från Jordbruksverket
› https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr450.html

› Utvärdering av Energikollen 2012-2017
› Finns i en lång och en kort version
› http://greppa.nu/om-greppa/om-projektet/resultat.html

https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/handbok-om-energieffektivisering/
https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr450.html
http://greppa.nu/om-greppa/om-projektet/resultat.html


Tack för uppmärksamheten!
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