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Energiquiz
1. Vad är energikollen?
A. Ett verktyg för att mäta 

energianvändningen i traktorn

B. Greppa Näringens 

energirådgivning 

C. Ett mått på hur mycket 

energi du behöver äta varje 

dag

2. Hur stor andel av lantbrukets energianvändning kommer från diesel?

A. ca 10 % B. Lite mindre än hälften C. ca 3/4

3. Vad innebär energieffektivitet?
A. Hur mycket nyttigt arbete vi 

får ut för varje enhet energi vi 

stoppar in

B. Hur många lampor du har 

tända samtidigt

C. Hur många hästkrafter 

din största traktor har

4. Vilka alternativ är exempel på förnybara drivmedel?
A. RME B. Biogas C. HVO

5. Vilken är mest energieffektiv, en dieselmotor eller en elmotor?
A. Elmotor B. Båda är lika energieffektiva C. Dieselmotor



Direkt och indirekt energi i lantbruket

Metan -

djurhållning
Lustgas -

kväveKol i 

mark

Koldioxid 

från fossil 

energi

Utsläpp från 

tillverkning

inköpta varor



Lantbrukets energianvändning 2019

Källa: Statistik från Energimyndigheten
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Lantbrukets energianvändning 2005 - 2018

Källa: Statistik från Energimyndigheten
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Var använder vi energin?
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Källa: ” Kartläggning av jordbrukets energianvändning ”, Baky m.fl. JTI 2010



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) 1700 kWh

1 ton ägg 5000 kWh

1 slaktgris(120kg) 53 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

› Idag är dessa skattebefriade

› Reduktionsplikt – inblandning av förnybara drivmedel 

› Idag 6 % för bensin och 26 % för diesel

› Förslag på ökad reduktionsplikt på 28 % för bensin och 66 % 

för diesel till 2030



Energieffektiv traktor?

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



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



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!


