
 

  

Stallmiljö och ventilationskurs 
 

Detta är ett tillfälle för dig som vill fördjupa dig mer i stallmiljö, luftkvalité och 

energianvändning för stallventilation. Anders Ehrlemark som arbetar med stallventilation, 

djurmiljö och energi guider oss genom krav, mätteknik och diskussioner kring problematik i 

stallmiljön. På den här kursen får du gott om tillfällen att diskutera och utbyta erfarenheter 

med kolleger varvat med både teoretiska och praktiska moment. Vi ska bl.a. till 

Vretagymnasiet för att göra mätningar av ventilationsanläggningarnas funktion. Deltagare 

uppmanas därför att ta med egna mätinstrument.   

Kursen riktar sig främst till rådgivare inom Greppa Näringen som arbetar med energi- och 

byggrådgivning. Andra är välkomna i mån av plats.  

Om du har något särskilt du vill få svar på under kursen skicka gärna in det i förväg till 

undertecknad senast den 1 maj.  

Datum: Den 9-10 maj 2017. Vi börjar med lunch den 9 maj och avslutar med lunch den 10 
maj. Du hittar det preliminära programmet på nästa sida.  

Plats: Torpa Gård, 590 28 Borensberg (Strax utanför Linköping). Det finns möjlighet till 
hämtning från järnvägsstationen i Linköping. Vid behov hör av dig till oss. 

Kostnader: Kursen är kostnadsfri men kost och logi betalas av var och en.  

 

Har du frågor, kontakta:  

Lis Eriksson     Emelie Karlsson 

Telefon: 036-15 61 33   Telefon: 036-15 51 30  

lis.eriksson@jordbruksverket.se   emelie.karlsson@jordbruksverket.se 

 

 

Varmt välkommen på kurs! 
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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. 
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Tisdag den 9 maj 

11.30 - 12.30 Lunch  

12.30 - 12.45 
Välkommen och 

presentation 
Jordbruksverket 

 

12.45 - 14.15 

 

Djurmiljö och 

ventilationsteknik 
 
Anders Ehrlemark, PRAKTEK 

 

14.15 - 15.00 

 

Fika + transport till 

Vretagymnasiet 
 

15.00 - 17.00 Övning i Stall 
Anders Ehrlemark, PRAKTEK och 

Helena Olsson Hägg, 

AGROTEKTBYRÅN 

18:30 Middag  

Frivillig sittning 

efter middagen 

VentPlan- tips och tricks 

mm. 
 

 

Onsdag den 10 maj 

08.00 - 09.30 
Faktorer som påverkar 

energiförbrukningen 
Anders Ehrlemark, PRAKTEK 

 

09.30 - 10.00 
 

Fika 
 

 

10.00 - 11.00 

 

Rådgivningen – Vilka 

slutsatser och åtgärdar? 
Anders Ehrlemark, PRAKTEK 

11.10 - 12.00 Diskussion och avslutning 
Helena Olsson Hägg, 

AGROTEKTBYRÅN 
12.00 - 13.00 Lunch  

 

Föreläsare 

Anders Ehrlemark  070-748 36 28 anders.ehrlemark@ptek.se 

Helena Olsson Hägg 0123-30140 helena@agrotektbyran.se 
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