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Kokbok till 21 A Energieffektivisering i grupp, träff 1  

Före gruppträffen  Under gruppträffen  Material och Hjälpmedel  

 Inbjudan skickas ut till en bred målgrupp. 
Informera om datum, tid och plats för träff  

 Gruppen ska bestå av minst 5 deltagare  

 Information samlas in om driftinriktning, 
gårdsstorlek, kontaktuppgifter  

 Samla in information om aktuell rådgivning inom 
energiområdet som kan erbjudas  

 Information om rådgivning inom Greppa 
Näringen  

 Boka lokal   

  

  

  

  

  

  

Beskriv syftet med rådgivningen och målet med 
modulen.   
  

Allmän presentation av deltagarna  

Intresseväckande energieffektiviseringsmaterial 

o Förklara energibegrepp och termer samt 

direkt och indirekt energi  

o Visa på vad som påverkar gårdens 
energianvändning, stort och smått  

o Beskriv hur jordbrukets 
energianvändning påverkar klimatet  

o Visa på övergripande (de vanligaste) 
energieffektiviserings åtgärder på 
gården  
  

Beskriv och förklara verktyg för kartläggning av 
energianvändningen på gården. Till exempel kan 
information som finns på Greppa Näringens och 
Bioenergiportalens hemsidor användas.  
  

Informera om fortsatt energirådgivning i Greppa 
Näringen (modul 21B och 21C) och via andra 
system som tex kurser i sparsam körning el dyl.  
  

Referenslitteratur enligt lista  
  

Material för rådgivningen  

 

Inbjudan  
  

Sammanställning  

rådgivningsutbud  
  

Checklista för registrering av  

gårdens energianvändning  
  

Presentation del 1  
  

Deltagarförteckning (med  

personnummer och SAM-nr)  
  

Anmälningsblankett till Greppa  
  

Rådgivningsexperter:  

 

För frågor kontakta  

rådgivningsexpert (saknas än så 

länge)   
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 Informera om energikartläggningscheckar och 
skillnaden mellan Greppa Näringens rådgivning  

  

 Överlämna material från träffen såsom: o 

Mall/checklista för dokumentation av 

egen energiförbrukning  

o Information om fortsatt rådgivning  

o Presentationer som visats under träffen  

  

 

Efter rådgivningen- krav på 

dokumentation  

Registrering och rapportering  Uppföljning  

 Kontrollera att allt material är överlämnat, ev.  

skicka ut informations material till deltagare.  

  

  

Till upphandlande myndighet:  

Program för träffen, datum och plats. Uppgifter 
om deltagarnas namn, adress, personnummer 
och SAM-nr  

Registrering i Greppas administrativa system 
GNW-adm:  
Registrering av kurstillfället datum och plats 
Uppgifter om deltagarnas namn, adress,  
personnummer och SAM-nr  

  

  

 Följ upp och utför enskild 
rådgivning hos de deltagare 
som önskar.   
  

 Kontakta nästa rådgivare (om 
det är aktuellt) för vidare 
rådgivning inom  
Greppa  
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