Grundkurs Energirådgivare Lantbruk
Kursen kommer att genomföras online via Skype vid fyra
tillfällen: den 8 september, den 10 september, den 15
september och den 21 september.
Kursen vänder sig till alla rådgivare inom Greppa Näringen som vill arbeta som
energirådgivare och genomföra Energikollen modul 21A, 21B och 21C. Det vill även vara
möjligt för Energirådgivare som önskar att repetera någon del att få delta på enstaka tillfällen.
Kursen kommer bestå av flera delar med digitale föreläsningar. Någon dag före kursen får du
länk till Skype som du kopplar upp dig med. Stäng gärna av din mikrofon om du inte vill säga
något. Föreläsningarna kommer att spelas in. Du hittar det preliminära programmet på nästa
sida.
LRFs handbok om energieffektivisering kommer användas som kursmaterial. Du hittar den
här:
https://www.lrf.se/foretagande/resurseffektivisering/spara-energi/handbok-omenergieffektivisering/
Har du inte sedan tidigare arbetat med energifrågor, titta gärna lite extra på del 1-3 innan
kursen börjar. De kapitlen innehåller grunder om energi- och elkunskap vilka behövs för att
förstå och tillämpa senare delar av kursen.

Program
8 september 08.30 - 12.00

Tillfälle 1:

Introduktion, grundläggande el- och energikunskap
samt ekonomi

Emelie Karlsson, Jordbruksverket
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Tillfälle 2:

10 september 13.00 - 17.00
Elmotorer, ventilation, stallbyggnader och belysning

Max Jamieson, HIR Skåne
Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Tillfälle 3:

15 september 13.00 - 17.00
Energianvändning på grisgårdar, sparsam körning
samt torkning

Nils Helmersson, HIR Skåne
Christer Johansson, Jordbruksverket

Tillfälle 4:

21 september 08.30 - 12.00
Energianvändning på mjölkgårdar samt andra
produktionsinriktningar

Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån

Föreläsare
Emelie Karlsson
Helena Olsson Hägg
Max Jamieson
Nils Helmersson
Christer Johansson

036-15 51 30
0703-68 08 66
010-476 22 91
010-476 22 28
073-302 12 02

Emelie.karlsson@jordbruksverket.se
helena@agrotektbyran.se
max.jamieson@hushallningssallskapet.se
nils.helmersson@hushallningssallskapet.se
Christer.johansson@jordbruksverket.se

Har du frågor, kontakta:
Emelie Karlsson
036-15 51 30
Emelie.karlsson@jordbruksverket.se

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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