
ERFA Energirådgivare

Skype 2020-04-02



Välkomna!

› Dagens program
› 9.00 Välkomna

› 9.05 Info från Greppa Näringen

› 9.20 Tid för diskussion – har du någon fråga att ta 
upp?

› 10.20 Kort paus

› 10.30 - 11.30 Nils Helmersson berättar om 
lantbruksnätverket



Praktisk information

› Var noga med att stänga av mikrofonen när ni 
inte pratar.

› Det går bra både att ställa frågor direkt i 
mikrofonen eller skriva i chatten.

› Frågor?



Presentation

Emelie Karlsson, modulansvarig Energikollen
emelie.karlsson@jordbruksverket.se, 036-155130

Helena Olsson Hägg, rådgivningsexpert Energikollen
helena@agrotektbyran.se, 0703-68 08 66

Laget runt

› Namn, organisation, del av landet

› Erfarenhet av energirådgivning

› Specialintresse inom energiområdet



Covid-19

I första hand, genomför rådgivningsbesök med följande 
försiktighetsåtgärder:
- Gör inga gårdsbesök om du är det minsta förkyld/har 
luftvägssymtom.
- Ring lantbrukaren innan du åker ut och dubbelkolla så att hen inte är 
sjuk/ har luftvägssymtom.
- Gör inte rådgivningsbesök hos lantbrukare som är äldre än 70 år.
- Tvätta händerna innan och efter besöket.
- Ta inte i hand.
- Var om möjligt utomhus under hela besöket.

I andra hand, avvakta med rådgivningsbesök tills smittläget är bättre.

Har du specifika frågor om vad som gäller i det län där du är verksam 
kontakta samordnaren på länsstyrelsen.



Grundutbildning för nya energirådgivare

› Vi testar ett nytt upplägg där utbildningen genomförs på 
distans med föreläsningar, 4 halvdagar via Skype. Start 
i maj.

› Vera energikartläggning som självstudiekurs

› Egen gård

› Det kommer vara möjligt att vara med enskilda 
föreläsningar av intresse, både för energirådgivare och 
andra rådgivare.



Vera

› Förlåt! Vi är ledsna för de problem 
som varit i energikartläggning i vinter. 
Nu hoppas jag att allt ska vara 
åtgärdat.

› Möjlighet att själv ändra 
energiinnehåll och andel förnybar 
energi. (Och pris precis som tidigare)

› Tabbmöjligheter – minska klickandet!

› Allokering i klimatkollen samt 
fjäderfäberäkningar har tagit stor del 
av utvecklingstiden i Vera



Uppföljning och vidare rådgivning

› Bra med kommentarer – det underlättar när det 
är dags att uppdatera kartläggningen. Särskilt 
om det är någon annan rådgivare som gör den 
nya energikartläggningen
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Önskemål

› Har ni några önskemål?
› Underlag för rådgivare

› Informationsmaterial till lantbrukare

› Kurser/Webinarier

› Annat?

Det går alltid bra att maila eller ringa mig!


