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1 BAKGRUND 
Enligt nuvarande regler i Landsbygdsprogrammet finns det möjligheter att få stöd till 
konsulttjänster för genomförande av en förstudie, men då måste lantbrukaren lämna in en 
ansökan till länsstyrelsen och det måste finnas en affärsplan. För att kunna göra en affärsplan 
måste det finnas en genomtänkt idé om vad som skulle kunna göras på gården. Det kan t.ex. vara 
att undersöka möjligheterna att bygga en biogasanläggning, att satsa på produktion av färdig 
värme, eller producera bränslepellets från flis, halm och andra stråbränslen. Våra erfarenheter 
från arbetet med farmarenergi är att lantbrukaren först vill veta vilka förutsättningar som finns 
på gården innan man beslutar sig för att gå med i ett sådant projekt.  

Agroväst/Energigården och Odling i Balans utvecklade under 2007-2008 ett ”verktyg” eller mer 
konkret en modell ”Greppa Energin på gården” som skulle göra det möjligt att redovisa 
nuvarande energiflöden på gården samt i vilken omfattning olika åtgärder leder till ökad 
energieffektivitet. I detta sammanhang är det viktigt att visa på vad som är större respektive 
mindre poster i energiflödet, detta för att ge möjlighet att fokusera på åtgärder som leder till 
betydande förbättringar. Detta är viktigt då energieffektivisering är ett område som inte 
bearbetats särskilt mycket fram tills nu. Lika angeläget var det att visa på i vilken omfattning 
energitillförseln är förnybar samt i vilken grad den enskilda gården kan leverera energi till andra 
delar av samhället.  

2 PROJEKTBESKRIVNING 
2.1 Mål 
Projektets målgrupp är lantbrukare i Västra Götaland som behöver hjälp med att greppa energin 
på sin gård. Syftet med projektet är att lantbrukaren via individuell rådgivning skall få hjälp med 
olika energifrågor som t.ex. att bedöma besparingspotential, möjligheter att ersätta fossila 
bränslen, och förutsättningar för att producera förnybar energi i olika former på gården för 
internt och externt bruk.  

Målet är att minst 10 lantbrukare från varje LRF region deltar i projektet och att minst 60 % av 
lantbrukarna blir mycket nöjda med rådgivningsuppdraget (minst en 4:a  på en 5-gradig skala). 
Betyget baseras på hur väl konsultens rapport svarar upp mot lantbrukarens 
upphandlingsunderlag. 

 

2.2 Genomförande 
Genomförandet av projektet har gjorts enligt följande: 

- Beskrivning av rådgivningskonceptet (Greppa Energi på gården) och framtagning av mall för 
redovisning till lantbrukare 

 
- Kriterier för urval av deltagare och utformning av erbjudandet 

- Upphandling av 5-7 energikonsulter som tillsammans skall genomföra 45 st Greppa Energin på 
gården.   

- Marknadsföring av projektet och rekrytering av deltagare genom annonser, flygblad m.m 

- Utbildningsdag för rådgivarna  
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- Utskick av informationsmaterial till berörda lantbrukare och rådgivare 

- Genomförande av energikartläggningarna (Greppa energin på gården) på de 45 gårdarna.  

- Sammanställning av energikartläggningar och rådgivarnas erfarenheter  

- Utvärdering av enkät till lantbrukarna (utskick, påminnelse, sammanställning) 

- Samordning, administration, styrgrupp och slutrapport 

3 PROJEKTREDOVISNING 
3.1 Genomförda aktiviteter och åtgärder 

3.1.1 Rådgivningskonceptet  

Rådgivningskoncentet diskuterades i Energigårdens rådgivningsgrupp och beslutades att 
följande aktiviterer skulle ingå i rådgivningsuppdraget: 

1. Rådgivaren kontaktar sin lantbrukare för information om vad som skall göras. Utskick av 
frågeformulär som lantbrukaren skall fylla i. Beräknad arbetsåtgång 1 tim. 

2. Rådgvaren besöker gården, ger en allmän information och visar exempel. Rådgivaren går 
igenom och stämmer av data från utskickat frågeformulär. Rådgivaren lägger in data i 
excel-fil och diskuterar möjliga åtgärder. Beräknad arbetsåtgång 5 tim inkl resa 

3. Rådgivaren bearbetar materialet på kontoret, och översänder rapporten till lantbrukaren 
Beräknad arbetsåtgång 2 tim 

4. Rådgivaren gör en genomgång av rapporten per telefon. Beräknad arbetsåtgång 1 tim 

Följande uppgifter skulle finnas med i rapporten: 

- Energiinsatser (direkt och indirekt) till växtodling och animalieproduktion och bortförd 
energi från växtodling och animalieproduktion 

- Energiutbyte i växtodlingen och på gården som helhet  

- Energitillförsel (direkt och indirekt) fördelad på olika bränslen, handelsgödsel m.m 

- Andelen förnybar energi av total direkt energitillförsel  

- Outnyttjade energiresurser på gården såsom gödsel, halm, avverkningsrester i skogen  

- Åtgärdsplan  
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3.1.2 Kriterier för urval av deltagare 

Beslutade arbetsgruppen att eftersträva gårdar med olika produktionsinriktningar och jämn 
fördelning över länet. Gruppen gårdar har samtidigt begränsats geografiskt för att underlätta 
rådgivningsarbetet. Flera av gårdarna är förhållandevis små. Det finns ingen generell bild 
av att dessa gårdar är mindre energieffektiva. Det kan vara intressant att belysa om 
undersökningen ger några erfarenheter för att belysa möjligheten till förbättringar på olika 
typer av gårdar.  

 

3.1.3 Upphandling av energikonsulter  

Utifrån beslutat rådgivningskoncept och diskussion med de berörda rådgivningsaktörerna 
LRF Konsult och Hushållningssällskapen enades man om ekonomiska ramar och rutiner 
enligt följande.  

1. Intresseanmälan inlämnas till Agroväst som gör urval enligt beslutade kriterier.  
 
2. Agroväst fördelar ut uppdragen jämnt på de olika rådgivarna 
 
3. Rådgivarna fakturerar Agroväst 4 800 kr inkl resa och exkl moms per uppdrag 

tillsammans med en kopia av redovisningen till lantbrukaren 

4. Rådgivaren fakturerar lantbrukaren 500 kr (om inte annat överenskommes mellan 
rådgivare och lantbrukare för t.ex extra arbete för rådgivare att ta fram uppgifter som 
lantbrukaren förutsattas ha gjort inför gårdsbesöket). 
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Agroväst skrev avtal med respektive rådgivningsaktör (Hushållningssällskapet Väst, LRF 
Konsult och KanEnergi) om genomförandet av energikartlägningen enligt ovan. 

 

3.1.4 Marknadsföring av projektet och rekrytering av deltagare 

Informationsmaterial till lantbrukarna om projektet togs fram och delades ut i Agroväst 
monter på Elmia Lantbruk i oktober 2008, bilaga 1. Inbjudan och anmälningsmöjligheter 
fanns med på Energigårdens hemsida och Hushållningssällskapen och LRF Konsult hjälpte 
till med marknadsföringen. I november gjordes det första urvalet av 20 gårdar jämt 
fördelade på de olika rådgivarna. Vid Swedbanks jordbrukardag i Skövde den 12 jan 2009 
delades inbjudan ut till ca 1 000 lantbrukare från hela Västra Götaland. Via hemsidan 
registrerades 16 intresseeanmälningar och resterande 29 anmälningar kom via 
Hushållningssällskapen och LRF Konsult. 

 

3.1.5 Utbildningsdag för rådgivarna 

Den 6 november anordnades en utbildningsdag för fem rådgivare i Skara. Deltagare var 
Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad, Andres Broberg och Boel Carlsson, 
Hushållningssällskapet Väst, Carina Lind, LRF Konsult och Chris Hellström, KanEnergi. 
Kursledare var Lars Tärner, Odling i Balans, som var ansvarig för anpassningen av 
rådgivningsverktyget Greppa Energin på Gården. Program för utbildningsdagen redovisas i 
bilaga 2.  

 

3.1.6 Information till deltagarna inför energikartläggningen 

I slutet av november 2008 gjordes ett första urval av Agroväst och ett informationsbrev skickade 
ut till 20 lantbrukare, bilaga 3. I brevet informerades vilka lantbrukare som valts ut och att de 
inom en vecka skulle bli kontaktade av en namngiven rådgivare för att komma överens om en 
lämplig dag för ett besök. Lantbrukaren skulle då bli informerad om hur energikartläggningen 
skulle gå till och vilka uppgifter som skulle tas fram av lantbrukaren innan besöket. De uppgifter 
som skulle efterfrågas var skörd, leverans av spannmål, mjölk och kött, elkostnader, inköp av 
drivmedel och eldningsolja och olika förnödenheter enligt en på förhand utsänd lista. 

Via projektet skulle lantbrukare sedan få en sammanställning av direkta och indirekta 
energiinsataser på gården, bortförd energi, energiutbyte i växtodlingen och på gården som 
helhet, beräkning av andel förnybar energi, en uppskattning av outnyttjade energiresurser på 
gården såsom gödsel, halm och avverkningsrester i skogen samt en åtgärdsplan. Lantbrukaren 
informerades vidare att han skulle få en faktura på 500 kr exkl moms från rådgivaren och att 
Länsstyrelsen via landsbygdsprogrammet betalade resten.  
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3.1.7 Genomförande av energikartläggningar 

Rådgivarna genomförde energikartläggningen på sina respektive gårdar. Det fanns 
möjlighet för rådgivarna att löpande kontakta Lars Törner för frågor om verktyget Greppa 
Energin på gården. När första omgången var avklarad fördelades en ny omgång med 16 
gårdar på de olika rådgivarna och några veckor senare fördelades de resterande 9 gårdarna. 
Totalt fördelade 45 gårdar på fyra rådgivare.  

När rådgivarna vara klara med gårdsbesöken och energikartläggningen inbjöds de till Skara 
den 6 april för genomgång av resultaten och samordning. På mötet deltog Carina Lind, 
Anders Broberg, Chris Hellström, Lars Törner och Kent-Olof Söderqvist. Karin Eliasson 
var förhindrad, men hade lämnat skriftliga frågor och synpunkter. Frågeställningar för 
mötet var: Vad är fortfarande oklart? Hur utvecklar vi excel-verktyget? Vilka nycketal skall 
redovisa? Hur kommunicerar vi resultatet till lantbrukarna? Hur går vi vidare? 

Rådgivarna presenterade var sin energikartläggning och i samband därmed togs olika 
frågeställningar om mallen upp, frågor besvarades och man enades om hur det skulle vara. 
Rådgivarna efterlyste normalsiffror för olika aktiviteter såsom drivmedelsåtgång per ha.  
Några av de frågeställningar som lyftes fram var: 

- indirekt energi i olika kraftfodertillsatser 

- energiinsatsen vid propionsyrabehandling av spannmål 

- tillförd el från eget eller delägt vindkraftverk 

- beräkning av energiutbyte för grot i skogen 

Beslutades att Lars Törner gör en sammanställning av normala värden och avvikelser för 
olika aktiviteter såsom åtgång eldningsolja per ton torkad spannmål och drivmedelsåtgång 
per ha. Vidare skulle Lars ta fram en sammanställning av energivärden (indirekt och direkt) 
för olika fodertillsatser. Kent-Olof skulle kontakta sakkunninga inom skogen för att få fram 
en lämplig metod för kartläggning av tillgång GROT. Uppdrogs åt Lars T att revidera 
mallen för energikartläggning och skicka ut en ny version. Gruppen beslutade om nyckeltal 
och hur de olika nyckeltalen skulle redovisas. Rådgivarna efterlyste en sammanställning av 
nyckeltalen på de olika gårdarna och beslutades att Kent-Olof skulle göra det.  

På mötet diskuterades även hur man skall gå vidare med hänsyn till de verktyg som tagits fram 
centralt av LRF Konsult ”Energikollen” och Hushållningssällskapen ”Energieffektivisering på 
gården”. Konstaterades att dessa båda verktyg specifikt handlar om energieffektivisering av 
direkt energi medan Greppa Energin på Gården handlar om en mer övergripande 
energikartläggning.  

Rådgivarna menade att ”Energikollen” och Energieffektivisera på gården” är komplement till 
”Greppa Energin på Gården”. De olika modellerna behövs för att göra en samlad genomgång av 
åtgärder för bättre energihushållning. Man börjar lämpligen med ”Greppa Energin på Gården” 
och kartlägger dagens energianvändning, identifierar vad som är stort och smått och vilka 
energipotentialer som finns på gården.  Därefter är det aktuellt att ansöka hos länsstyrelsen om 
en ”kompetenscheck” för att köpa konsulttjänster för hjälp med energieffektivisering eller en 
försstudie om produktion av biogas, förädling av halm eller flis m.m.  
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3.1.8 Sammanställning av energikartläggningar och rådgivarnas erfarenheter  

Energikartläggning enligt Greppa Energin på gården genomfördes på totalt 43 gårdar, varav 
45 % i Skaraborg, 41 % i Väst och 14 % i Sjuhärad. Två gårdar föll bort i slutskedet på 
grund av sjukdom. Produktionsinriktningen på de deltagande gårdarna fördelades sig enligt 
nedanstående tabell.  

Växtodling Mjölk Mjölk eko Svin Kött Ägg Summa 
gårdar 

5 9 5 16 7 1 43 

Totalt var det 8 ekologiska gårdar, varav huvuddelen inom mjölkproduktion. 

Syftet med pilotstudien var att testa verktyget på så många olika produktionsriktningar som 
möjligt och det innebar stora skillnader i förutsättningarna och svårt att göra jämförelser mellan 
gårdarna. För att ändå kunna göra några jämförelser mellan olika gårdar har vi valt jämföra 
några olika nycketal enligt nedan. 

- Användningen av drivmedel per hektar 
- Energikvot i växtodlingen – Insats av energi i växtodlingen i förhållande till, via 

fotosyntesen, bunden energi i skörden 
- Andel förnybar energi 
- Förhållandet mellan indirekt och direkt energiinsats på gården 
 
En sammanställning av nyckeltalen för de olika gårdarna redovisas i bilaga 4. Här finns också 
exempel på olika åtgärder som lämnats till lantbrukarna som deltog i projektet.  
 

3.1.9 Utvärdering av enkät till lantbrukarna 

Ett frågeformulär utarbetades och testades på Energigårdens kompetensutvecklinggrupp 
och på rådgivarna (bilaga 5). Efter vissa justeringar skickades enkäten med svarskuvert ut 
till samtliga deltagare. Det var frivilligt att fylla i namn i enkäten. En påminnelse skickades 
ut efter 10 dagar. Totalt fick vi in 23 av 43 möjliga svar. En sammanställning av resultatet 
finns i bilaga 5 

 

3.2 Eventuella avvikelser och problem 
Det blev något färre spontana anmälningar än beräknat (16  anmälda via hemsidan), varför det 
krävdes aktiv marknadsföring. Det blev totalt 45 anmälningar. När två gårdar sent i projektet 
inte kunde vara med på grund av sjukdom fanns det inga reserver att ta till. 

 

3.3 Resultat 
45 lantbrukare i Västra Götaland anmälde sig till detta projekt och 43 av dem har fått hjälp av en 
rådgivare med energikartläggning på sin gård. Två lantbrukare blev sjuka i ett sent skede och var 
tvungna att tacka nej till erbjudandet. Deltagande lantbrukare har fått en rapport ”Greppa 
Energin på Gården” från sin rådgivare med redovisning av direkta och indirekta specificerade 
energiinsatser till växtodling och animalieproduktion, bortförd energi från växtodling och 
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animalieproduktion, energiutbyte i växtodlingen och gården som helhet, andel förnybar energi 
av total energitillförsel samt outnyttjade energiresurser på gården. Vidare har lantbrukaren fått 
några förslag till åtgärder. De har vidare fått en redovisning av nyckeltal från samtliga gårdar 
och en sammanställning av de åtgärdsförslag som lämnats av rådgivarna.  

Lantbrukarna har härigenom fått insikt om vad som är stort och smått på sin gård när det gäller 
energi, vilka energieffektiveringsåtgärder som kan vara intressanta att gå vidare med samt 
utvecklingspotentialen för ny energiproduktion.  

Vid utvärderingen av projektet framkom att 15 av de 23 lantbrukare som besvarat enkäten (65 
%) ansåg att rådgivaren och projektet levererat det som utlovats på ett bra eller mycket bra sätt. 
Fem lantbrukare tyckte att det var godkänt, medan tre lantbrukare inte var helt nöjda med det 
som presenterats.  

19 av 23 lantbrukare svarade att de hade stor eller mycket stor nytta av att känna till 
energiflödena på gården och vad som är stort och smått.   

13 av 22 lantbrukare ansåg att det är viktigt eller mycket viktigt att känna till hur stor den 
indirekta energiinsatsen är på gården.  

På frågan om Greppa Energin på Gården och projektet underlättat för dem att identifiera vad 
som är stort och smått när det gäller energieffektivisering på gården, svarade 11 av 22 att de haft 
stor eller mycket stor nytta. Sju lantbrukare ansåg att de hade en viss nytta medan fyra 
lantbrukare besvarade frågan med ”ingen nytta alls” . 

När det gällde att identifiera möjlig energiproduktion på gården ansåg de flesta att de haft liten 
eller ingen nytta alls av den rådgivning som gavs. 

I enkäten fanns möjlighet att komma med egna kommetarer och det har funnits i hälften av 
enkätsvaren.  Här följer några exempel.   

- Tidigare såg man inte helheten i energiflödena. Bra med en genomlysning. 

- Störst nytta är grundläggande insikt om energiförbrukningen på gården. Vilken potential 
som finns att minska förbrukningen. 

- Helhetsanalyser är oerhört viktigt. Bra med nyckeltal och parametrar för att se sårbarheten 
vid pris/marknadsförändringar 

- Viktigt med jämförelse hur man ligger till i förhållande till andra växtodlare samt ev 
åtgärder 

- Fick uppfattningen att de indirekta flödena står för huvudparten. Men de är ju svåra för mig 
att påverka. 

- Min uppfattning är att projektet mera beskriver spridningen och variationen inom svenskt 
lantbruk, än utkristalliserade vad som gäller på min gård. En möjlighet till uteckling? 

- Borde nog vara ett uppföljningsbesök så att föreslagna åtgärder "blir gjorda" 

- Hade förväntat mig en kommentar om mina ev svagheter och styrkor på gården. För 
framtiden satsa på genomgång och jämförelser! 

- Det är lite svårt att få bra beräkningar, så den mesta nyttan är väl att få ett "tänk" i rätt 
riktning 

- Bra att veta var potentialen för förbättringar är 
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3.3.1 Administration 

Respektive rådgivarorganisation har fakturerat sina lantbrukare 500 kr exkl moms när 
energikartläggningarna var klara och utlovade handlingar levererade. Med en kopia av 
redovisningarna som underlag har rådgivarna fakturerat Agroväst. Fakturor har också 
inkommit till Agroväst från Odling i Balans för utbildning och handledning av rådgivarna. 

 

3.4 Måluppfyllelse 
Energikartläggningen har genomförts på 43 av 45 möjliga gårdar enligt ansökan. De 43 gårdarna 
har fördelats över hela länet och målet om minst 10 gårdar per region uppfylldes i Skaraborg 
med 19 gårdar, Väst med 18 gårdar medan antalet gårdar i Sjuhärad begränsades till 6.  

Målet för projektet var att minst 60 % av lantbrukarna skulle bli nöjda med 
rådgivningsuppdraget (minst en 4:a på en 5-gradig skala). Utvärderingen visade att 65  % av 
dem som svarat ansåg att rådgivaren och projektet levererat det som utlovats på ett bra eller 
mycket bra sätt (4-or och 5-or). 

4 ERFARENHETER OCH FÖRSLAG TILL FÖRBÄTTRINGAR 
4.1 Metoder 
Verktyget (modellen) Greppa Energin på Gården, som togs fram i ett annat projekt 2007-2008 
har vidareutvecklats i detta projekt tillsammans med de rådgivare som genomfört 
energikartläggningarna. Verktyget har som helhet fungerat relativt bra. Det som inte var 
tillfredställande var metodiken för framtagning av energipotensialen i skogen. Vidare finns det 
några delar som kräver fortsatt utveckling. Det är bl.a. den praktiska redovisningen av 
energibelastningen för olika fodermedel. Variationen beroende på sammansättning är mycket 
omfattande och då fodermedlen tillförs i mycket stora kvantiteter får små skillnader för använda 
faktortal ett betydande genomslag. Vidare behövs en anpassning till verktyget Greppa Näringen. 
Agroväst/Energigården har därför ansökt hos styrelsen för Greppa Näringen att Greppa Energin 
på Gården blir en modul inom Greppa Näringen. 

 

4.2 Förmedling av erfarenheter 
Slutrapporten kommer att delges de lantbrukare som deltagit i projektet och de 
rådgivningsorganisationer som medverkat. Slutrapporten kommer att finnas tillgänglig på 
Energigårdens hemsida. Vidare kommer resultaten att resenteras för Lantbrukarnas Riksförbund, 
Bioenergienheten, Jordbruksverket samt Greppa Näringen. 

5 FÖRSLAG PÅ FORTSATTA INSATSER 
Vi kan konstatera att energikartläggning genom individuell rådgivning fungerat väl, men vi tror 
att grupprådgivning med 10-12 lantbrukare och en rådgivare, som träffas några gånger, både 
kunskapsmässigt och ekonomiskt skulle kunna vara ett väl så bra alternativ. Kartläggningen 
skulle då varvas med olika utbildningspass och deltagarna får hemuppgifter att sammanställa 
energidata från sina gårdar inför varje tillfälle. Arbetsformen kan lämpligen vara studiecirkel 
som enligt Studieförbundet Vuxenskolan kan bedrivas som ett antal kortkurser (vid 3-4 
tillfällen). En projektansökan om grupprådgivning har inlämnats till Jordbruksverket. 



Kent-Olof Söderqvist, Agroväst, Energigården 2008-09-03 
 

 
 

 

Erbjudande till alla lantbrukare i Västra Götaland att vara med i 
pilotprojekt om 
 

Greppa energin på gården! 
 
 
 
 
Pilotprojektet 
Länsstyrelsen har beslutat att stödja ett rådgivningsprojekt med energikartläggning och 
rådgivning till 45 gårdar i Västra Götaland. Det är ett samarbetsprojekt inom Energigården 
mellan Agroväst, Hushållningssällskapen, LRF Konsult och KanEnergi.   
 
Vad innebär erbjudandet? 
1. Ett besök av en rådgivare, där lantbrukaren förbereder sig genom att ta fram uppgifter om 

skörd, leverans av spannmål, mjölk och kött, elkostnader, inköp av drivmedel och 
eldningsolja och olika förnödenheter enligt en på förhand utsänd lista 

 
2. Rådgivaren sanmmanställer uppgifterna och gör beräkningar enligt det nya verktyget 

”Greppa energin på gården” 
 
3. Lantbrukare får en sammanställning av direkta och indirekta energiinsataser på gården, 

bortförd energi, energiutbyte i växtodlingen och på gården som helhet, beräkning av andel 
förnybar energi, en uppskattning av outnyttjade energiresurser på gården såsom gödsel, 
halm och avverkningsrester i skogen samt en åtgärdsplan 

 
Lantbrukaren betalar 500 kr och resterande betalas av projektet. 

 
Sista anälningsdag 
Intresseanmälan lämnas senast 31 oktober till Agroväst/Energigården. Gå in på Energigårdens 
hemsida www.energigarden.se klicka på anmälan och fyll i intresseanmälan med namn 
adress och produktionsinriktning. 
Agroväst gör sedan ett urval bland anmälda företag för att få en jämn fördelning över 
regionen och fördelat på olika produktioninriktningar.  

Välkommen! 
 

 

Greppa Energin på gården är ett nytt verktyg (att jämföra med Greppa näringen) som det 
är tänkt att rådgivare/lantbrukare ska kunna använda för att kartlägga 
energianvändningen på den enskilda gården.  

Bilaga 1 



Greppa energin på gården - ett verktyg för att arbeta 
med energifrågan på den egna gården
SLU, Skara 2008-11-06
Agronom Lars Törner, Odling i Balans 

info@odlingibalans.com



Utbildningsdag 6 november, program
AgroVäst, Green Tech Park, Skara

08.45 samling med kaffe

09.15 presentation deltagarna

09.30 bakgrund till projektet, Kent- Olof

09.45 princip för redovisning av energiflödet

11.00 paus

11.15 genomgång av en VO och en VO/djurgård

12.20 lunch 

13.30 genomgång av tre - fyra gårdsfall

16.00 kaffe, avslutning, planering av fältarbete



Greppa energin på gården

• Ett projekt initierat av Agro Väst, SLU Skara
• Genomförande med närhet till olika gårdar

- den enskilda gårdens förutsättningar
• Bred samverkan med värdefull

ämneskunskap, delvis ett nytt område
• Bra timing och en viktig del i det pågående           

arbeten med klimatgaser från jordbruket
................................................................................
Tack till SLF och Jordbruksverket för 
anslag till ett intressant projekt !



Projektplan för Greppa energin på gården

• redovisning av tillförd direkt energi (el, olja ...)

• redovisning av övrig tillförd energi

• möjliga förbättringar (”åtgärdsbibliotek”)

• andel förnybar energi

• erbjuda energi till marknaden, gårdens potential

• var vidtas åtgärder i första hand, stort / smått
................................................................................................

• att projektet skall understödja kommande rådgivningsinsatser
- koppling till befintliga rådgivarprogram 
- för enskilda rådgivare och lantbrukare



Bred samverkan, projekt grupp:

• Anders Bengtsson, Södra Älvsborg Husdjur
• Ylva Blomberg, HS Skaraborg, under hösten 2008 

ersatt av Maria Berglund, HS Halland
• Maria Dirke, Ekologiska Lantbrukarna
• Fredrik Fredriksson, länsstyrelsen Västra Götaland
• Maria Hammar, KanEnergi Sweden AB, under våren 

2008 ersatt av Christoffer Widén och senare av Chris 
Hellström också från KanEnergi  Sweden AB

• Lars Neuman, LRF Konsult
• Lars Törner, Odling i Balans, projektledare
.............................................................................................
• Projektet har administrerats av Agro Väst, SLU, Skara 

med Kent Olof Söderquist som projektansvarig.



TILLFÖRSEL OCH 

KRETSLOPP MED ENERGI

SOLENERGI

KOLDIOXID

VATTEN 

PRODUKTIONSMEDEL

- växtnäring

- utsäde

- kemikalier

- arbete

- maskiner

- el, diesel, olja, mm

- ev. andra prod. medel

GÅRDEN

VÄXTODLING

HUSDJUR

Hushållning med mark, 

vatten och energi

SLAM

KOMPOST 

ASKA

TIPP / DEPONERING

GER FÖRLUSTER

KONSUMTION / 

AVFALL

FÖRLUSTER

Ammoniak, NH3 (även N2O)

fosfor, energi .....

RÅVARA

FÖRÄDLING

LIVSMEDEL

Mål : Resurshushållning med största möjliga cirkulation av både            

energi och växtnäring - d.v.s. minimala förluster.

FOTOSYNTES
ENERGI-

RÅVARA



Sammanfattning (utan prioritet):

• Fotosyntesen bidrar till att binda stora mängder energi i skördad 
växtråvara

- stor skillnad mellan grödor och år, veg.periodens längd
- flerårig vall och N-fixerande grödor har fördel
- viktigt med en hög jämn skörd över åren

• Betydande tillförsel av prim.energi för odl.åtgärder:
- mineralgödsel, främst för kväve
- drivmedel
- torkenergi

• Förutsättningar för energieffektivisering, vad betyder mest ?
• Lätt att visa på en positiv energibalans i växtodlingen men sämre 

utbyte (naturligt förlopp) vid animalieproduktion
• Mycket el och olja i delar av anim.prod.
• Halm och torr växtråvara potential som fast bränsle 
• Ökat fokus på stallgödsel och växtråvara för prod. av biogas
• Stallgödsel en viktig växtnärings- och energiresurs



Omfattande dokumentation på
OiB´s pilotgårdar på fältnivå



260 hk för fyra plogskär (ca. 50 l / tim) 

Inte särskilt energismart!!



EGONSBORG 2005

energiskörd 9.641 MWh
energiinsats 1.077 MWh

Energiberoende för olika åtgärder:

P + K + kalk
3%

Diesel, 
smörjolja

28%

Elekricitet
3%

Utsäde
2%

Kemikalier
8%

Tillv. traktor, 
redskap

9%

Övrigt
8%

Kväve
39%



Södergård, med djur 2005

P + K + kalk
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Övrigt
8%

Kväve
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Betydelsen av bra markvård!!
Samma insats för sju alternativt åtta-nio ton spannmål

- kan en mellangröda strukturförbättra ?



Viktigt med en hög och jämn 
skörd över flera år !!!
Energinetto och insats för höstvete i 

olika områden
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Med noggrann spårmarkering och planering 
av ”körmönster” begränsas körsträckan –

bränsleinsatsen begränsas

om - 5% = 5 - 6 liter diesel 

= 58 kWh

NÅGRA 
EXEMPEL PÅ
ÅTGÄRDER ...



30 m3 = 60 - 70 kg amm. N

Cirkulerad gödsel ger en uthållig 

växtnärings- och energiförsörjning

80% utnyttjande jämfört med 40%

”sparar” 24 kg N = 250 kWh



-Lågt tryck / mindre elenergi

- Låg avdunstning / högre eff.



Energiflödet på en gård

Direkt till DJURSTALL

Redov. avser vid gårdsgräns denitrifikation / Köpt foder 4 255     värme, amm.avg.

amm.avg. Livdjur 0

el, olja, strö ... 586

Tillf. stall ext. 4 841

 1 448

TILLFÖRT

VÄXTODL. 802 eget foder

2 138 leverans energi 

el...

halm;

0
biogas, stg ...

aska 350
skog;

45
skörd, exkl. till djuren

300
ej beaktat i beräkningen biogas från VO, exempel

3 583

"STORGÅRDEN"

  Bortf. via VO

ex. halm
VÄXTODLINGEN

ANIM.PROD.
(BOSTAD)

ENERGI
PROD.

Stg. till VO

Bortf. anim.
mjölk, kött ...

(BIL)

Skog / GROT



mängd MWh MWh faktor  %

Diesel 18 953 l 190 199 10,5 25%

Smörjolja, -fett ... % drivmedel 0 15,8 0%

Smörjolja, -fett ... använt volym 569 kg 9 15,8 1%
Tillv. trakt. redskap > 60% spannmål ja kWh 66 1,0 8%

Tillv. trakt. redskap, vall, potatis, spec od.... kWh 0 1,0

Elektricitet allmänt VO 20 000 kWh 20 28 1,4 3%

Elektricitet - tork 0 kWh 0 0 1,4 0%

Elektricitet (kyl, grönsak.) 0 kWh 0 0 1,4 0%
Bevattning (el) 0 KWh 0 0 1,4 0%

Eldningsolja till torken 10 061 l 101 106 10,5 13%

reserv red. 0 0

reserv red. 0 0

Extern tork (halmpanna)

Utsäde prod. / hantering (170 ha x 200 kg) 37 359 26 0,7 3%

Utsäde småplantor *) (......... ha x  ....... ant./ha) 0 0,0 0%

Växtnäring / mineralgödsel, se nedan 0 0%

kväve kg tillfört växtodlingen 26 593 kg 319 12,0 40%
fosfor kg tillfört växtodlingen 0 kg 0 6,9 0%

kalium kg tillfört växtodlingen 0 kg 0 1,5 0%

kalk kg tillfört växtodlingen 0 kg 0 0,46 0%

Flamning (gasol) kg 0 0 12,8 0%

reserv red. 0 0

Bekämpningsmedel 683 kg 50 73,0 6%

Väv / emballage (plast) kg 0 27,7 0%

Ensileringsmedel 0 kg 0 3,0 0%

Övrigt 0 kg / st 0%
summa 310 802 100%



Energieffektivitet växtodlingen
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nuläge 
tillf.

nuläge 
bortf. alt. tillf.

alt. 
bortf.

kommentarer, möjliga 
förbättringar

Växtodlingen

el bevattning
el torkning
el kylar

el allmänt VO 34 34
drivmedel 294 280  eff. av reducerad jordbearb.
olja torken 66 66
indirekt min.gödsel 472 460  bättre utnyttj. N prognos
indirekt plast / väv
indirekt övrigt VO 189 189
kontr. se VÄXTODL. 1055 1029

VO BORTF. SKÖRD 9 477 9 600  åtg. för säkrare höstetabl.

VO bortf. EN.HALM 550  säljer en.halm (20% / mullh.)

VO bortf. BIOGAS 300  biogas ur sk.rest / ex. fånggr.

VO bortf. skogsrest



Elektricitet: antal kWh

faktor
tal el* MWh

* värmnelampa 85 700        1,4 120

* ljus 57 101        1,4 80

* ventilation 57 100        1,4 80

* foderhant. 17 800        1,4 25

* foderberedn. 35 700        1,4 50

* stg. ti ll lager 10 710        1,4 15

* värmepump 64 300        1,4 90

* mjölkrobot 1,4 0

* mjölkkyl 1,4 0

* ÖVRIGT 1,4 0

* 1,4 0

el.tot

328 411      460

Olja för uppv. m3 12 126
Halm / flis ton 0
En. eget foder (från egen VO) 2 138
Energi köpt foder 4 255
    totalt ti llfört stallar 6 394

Tillfört via livdjur 0
*

Externt strö, ton 0
Tot. djuren, använd prim. energi 6 979

Avläst el, totalt för djurstall



Energieffektivitet i djurhållningen
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Förnybar andel av energitillförseln
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Biogas från gårdens stallgödsel

m3 / år ts halt %

  BIOGAS nötflyt 6,2 0
 FRÅN STG. svinflyt 5000 7,0 583

60%
Brutto energi för biogas / ingen belastn. för biogasanl. 583 350

                  
gasutbyte                 
MJ / kg ts     tot.

6



Halm som fast bränsle

areal MWh
h.spm. 137 1862 2414
v.spm. 33 299 utnyttj. % 20%
oljev. 28 254
gräsfrö 0  red. bortf. 483

Förbrukning drivmedel m3 
4,5 50

Netto tillförsel halm 433

3
2
2
3

potential i halmton / ha



Greppa energin på gården - ett 
verktyg för bonden och samhället?

För bonden:
• effektivare insatser 
• lägre kostnader
• fokus på helheten
• växtnäring ..... energi
• på sikt del i klimatred.
• visar på uthållighet
• visa på en viktig aktör 

inom energiområdet
• ett verktyg tillsammans 

med andra moduler i ex. 
Greppa Näringen ....

För samhället:
• en viktig del i arbetet med 

att visa på uppfyllelse av 
fastlagda miljömål 

• ökat resursutnyttjande
• del i arbetet för minskad 

”fossilenergitillförsel”
• energi en viktig del i det 

pågående klimatarbetet
• jordbruket - en del i den 

gröna sektorn - fokus 
skall vara på uthållig 
energitillförsel



Några nyckeltal för red. av energieffektivitet:                        vid genomgång måltal
ha liter diesel

  liter drivmedel / brukad ha 240 19 954                      liter / ha 83 75

  om stallg. på gården / andel utnyttjat amm. N i VO i förh. till tillförsel med stallg. % utnyttj. av tillf.

tillförd energi för torkning av spannmål ......       liter diesel / ton spm. 7,6
  bör vara 0,15 - 0,16  liter diesel / l borttorkat vatten 0,17 0,14

total elenergi till stallar / kWh // koplats kWh
// levererat slaktsvin kWh
// levererade 100 slaktkycklingar kWh

kg foder / kg levande vikt tillväxt för djuren (red. för slaktsvin)
(red. för kyckling)

kg mineralgödsel N / ton torkad spm. (om 120 kg till 7,5 t =16 kg / ton) endast utan stallg.!! 22 20

"STORGÅRDEN"



Tack för uppmärksamheten!

- nu skall vi arbeta med             

några olika gårdsfall!!



 
 

 
 

 
 
Till 
 
xx 
 

Greppa energin på gården! 
 
 
 
 
Pilotprojektet 
Länsstyrelsen har beslutat att stödja ett rådgivningsprojekt med energikartläggning och 
rådgivning till 45 gårdar i Västra Götaland. Det är ett samarbetsprojekt inom Energigården 
mellan Agroväst, Hushållningssällskapen, LRF Konsult och KanEnergi.  
Erbjudandet, som gäller alla lantbrukare i Västra Götaland, har marknadsförts via annons i 
Hushållningssällskapets Tidning och Jordbiten (Länsstyrelsen), information på Elmia 
Lantbruk och på Energigårdens hemsida. Vi har nu gjort en första uttagning där vi försökt att 
få med olika produktionsinriktningar och med en jämn fördelning över regionen.  
 
Vi har valt ut Dig att vara med i första omgången som startar omgående. 
 
Vad innebär det? 
1. Den rådgivare som skall vara hos dig kommer att kontakta dig för att komma överens om 

en lämplig dag för ett besök. Då blir du informerad om hur det kommer att gå till och 
vilka uppgifter du skall ta fram innan besöket. Det gäller uppgifter om skörd, leverans av 
spannmål, mjölk och kött, elkostnader, inköp av drivmedel och eldningsolja och olika 
förnödenheter enligt en på förhand utsänd lista. 

2. Rådgivaren sanmmanställer uppgifterna och gör beräkningar enligt det nya verktyget 
”Greppa energin på gården” 

3. Du kommer slutligen att få en sammanställning av direkta och indirekta energiinsataser på 
gården, bortförd energi, energiutbyte i växtodlingen och på gården som helhet, beräkning 
av andel förnybar energi, en uppskattning av outnyttjade energiresurser på gården såsom 
gödsel, halm och avverkningsrester i skogen samt en åtgärdsplan. 

4. Du kommer sedan att bli fakturerad 500 kr exkl moms och resten betalas av projektet.  
 
Med vänlig hälsning 
 
 
Kent-Olof Söderqvist 
Agroväst 
 

 
 

Greppa Energin på gården är ett nytt verktyg (att jämföra med Greppa näringen) som det 
är tänkt att rådgivare/lantbrukare ska kunna använda för att kartlägga 
energianvändningen på den enskilda gården.  

Bilaga 3 



Kent-Olof Söderqvist, Agroväst, Energigården och Lars Törner, Odling i balans 2009-12-08 

 

 

 
Pilotprojekt om                                                      
Greppa energin på gården 
Sammanställning av nyckeltal och föreslagna åtgärder 
 

Bakgrund 
Energi- och klimatfrågan upptar ett allt större utrymme i samhällsdebatten. Fossilbränslenas 
inverkan på klimatet är högaktuell. De gröna näringarna är viktiga pusselbitar i omställningen 
till ett hållbart energisystem. Utan att minska nuvarande livsmedelsproduktion och uttag av 
vedråvara för sågtimmer och massaved från skogen kan lantbruket tillföra betydande mängder 
energiråvara för produktion av värme, el och drivmedel. Lika viktigt är det att betrakta de 
gröna näringarna som en nyckelfunktion i samband med kretslopp av växtnäring. 
 
Inom växtodling och djurproduktion tillförs energi både direkt, t.ex. drivmedel och olja för 
torkning samt indirekt, via bunden energi i t.ex. maskiner och som tillförd energi vid 
tillverkning av mineralgödsel. Samtidigt ger insatt energi vid olika odlingsåtgärder möjlighet 
att genom fotosyntesen bygga upp energirika föreningar, i förlängningen värdefull växtråvara 
som kan förädlas till livsmedel, foder samt industri- och energiråvara. Den under senare tid 
omfattande satsningen på biogas är av stor betydelse när det gäller att hushålla med bunden 
energi i olika växtprodukter vilket leder till ökat kretslopp av energiresurser inom 
växtodlingen och animalielantbruket. 
 
Agroväst/Energigården har tillsammans med Odling i Balans genomfört ett projekt för att ta 
fram verktyget Greppa Energin på gården. Avsikten med detta ”verktyg” eller mer konkret 
modell ”Greppa Energin på gården” är att kunna redovisa nuvarande energiflöden på 
gården samt i vilken omfattning olika åtgärder leder till ökad energieffektivitet. Modellen 
visar också hur stor del av energitillförseln som är förnybar samt i vilken grad den enskilda 
gården kan tillföra energi till andra delar av samhället inklusive till den egna gården.  
 
För att testa modellen i praktiken genomfördes ett pilotprojekt med 45 gårdar i Västra 
Götaland. Projektet finansierades av Länsstyrelsen inom ramen för landsbygdsprogrammet. 
Det är ett samarbetsprojekt inom Energigården mellan Agroväst, Hushållningssällskapen, 
LRF Konsult, KanEnergi och Odling i Balans.   
 

Sammanställning av resultat  
Inbjudan till projektet har gått ut till alla lantbrukare i Västra Götaland via notis i Jordbiten 
och annons i Hushållningssällskapets tidning. Vidare har erbjudan funnits på Energigårdens 
hemsida och deltagande aktörer har marknadsfört pilotprojektet bland sina kunder. Avsikten 
var att pilotprojektet skulle omfatta olika driftsinriktningar och ha en god geografisk 
spridning. Energikartläggningen enligt Greppa Energin på gården genomfördes på totalt 43 
gårdar, varav 45 % i Skaraborg, 41 % i Väst och 14 % i Sjuhärad. Produktionsinriktningen på 
de deltagande gårdarna fördelades sig enligt nedanstående tabell. Totalt var det 8 ekologiska 
gårdar, varav huvuddelen inom mjölkproduktion. 
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Växtodling Mjölk Mjölk eko Svin Kött Ägg Summa 
gårdar 

5 9 5 16 7 1 43 
 
I första hand är Greppa energin på gården ett verktyg för den egna gården beroende på att 
förutsättningarna varierar mellan gårdar och olika driftsinriktningar. För att kunna göra 
jämförelser mellan olika gårdar har vi valt några olika nycketal enligt nedan. 

1. Användningen av drivmedel per hektar 
2. Energikvot i växtodlingen – Insats av energi i växtodlingen i förhållande till, via 

fotosyntesen, bunden energi i skörden 
3. Andel förnybar energi 
4. Förhållandet mellan indirekt och direkt energiinsats på gården 

 

1. Användningen av drivmedel per hektar 
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Insatsen av drivmedel är mycket olika på olika gårdar. Inriktning och jordart på gården är två 
viktiga skillnader. 

- tunga lerjordar kräver i regel en mer omfattande bearbetning 
- med vall i växtföljden är det många år som jordbearbetningen kan utgå, men samtidigt 

bygger vallodlingen på en omfattande maskinkedja 
- specialodlingar kräver i regel en mer omfattande bearbetning 

I de flesta fall finns förutsättningar för att minska insatsen av drivmedel. 
 
Om odlingen omfattar 100 ha x 80 liter/ha tillförs ca 8 m3 drivmedel. Vid en besparing på10 - 
15 % minskar behovet av drivmedel med 0,8 – 1,2 m3 per år.  
 En minskning med 10 % innebär att användningen av diesel minskar med mellan 500 och 3 000 

liter per gård och år på de 43 gårdarna i denna energikartläggning. 
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Insats av energi i växtodlingen förhållande till 
erhållen energiskörd (energikvot)
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2. Energikvot i växtodlingen – Insats av energi i växtodlingen i 
förhållande till via fotosyntesen bunden energi i skörden 

 

 
Genom fotosyntesen binds stora mängder energi i skörden för olika grödor. De flesta gårdar i 
denna studie har en energikvot på 6-10, vilket innebär att energiskörden är 6-10 gånger större 
än energiinsatsen. De gårdar som har en särskilt hög energikvot har tagit en bra skörd men 
med en mycket begränsad insats. I flera fall är det ekologiska gårdar som tagit skörd men via 
extern näringsförsörjning som inte för närvarande belastar fullt ut. Förhållandet mellan insats 
och energiskörd påverkas i mycket hög grad av aktuell skördenivå. Det är viktigt med en hög 
jämn skörd över åren. 
 

3. Andel förnybar energi 
Här redovisas insatsen av el, drivmedel och eldningsolja - tre fraktioner av vad som benämns 
som direkt energi. För respektive gård görs en bedömning över vad som kan betraktas som 
förnybar energi. I t.ex. Agrolight ingår 5 % RME och el som "svensk elmix" utgörs till hälften 
av förnybar el (el från vattenkraft och vindkraft). 
I den nedre delen av diagrammet (svarta fyrkanter på högkant) redovisas nuläget på de 43 
gårdarna. Det är i genomsnitt endast cirka 20 procent som kan betraktas som förnybar energi. 
I den övre delen av diagrammet (lila fyrkanter) framgår att man på gårdarna gör bedömningen 
att andelen förnybar energi kan vara betydligt högre, i genomsnitt 66 procent efter 
genomförda åtgärder. 
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Andel förnybar energi i nuläget och efter åtgärd
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4. Förhållandet mellan indirekt och direkt energiinsats på gården 
 
För att visa på hur insatsen av indirekt och direkt energi varierar på gårdarna har vi i 
nedanstående diagram valt att redovisa tre växtodlingsgårdar och två djurgårdar som exempel.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Andel direkta och indirekta energiinsatser på 
några av gårdarna med och utan djurhållning
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Den direkta energiinsatsen på gården består av drivmedel, eldningsolja för uppvärmning och 
torkning samt el och den indirekta energiinsatsen består främst av energi för tillverkning av 
mineralgödsel och övrigt. Posten övrigt utgörs i huvudsak av energi för tillverkning av 
maskiner, energiinsatser i växtskydd, ensilageplast och utsäde. På vissa gårdar kan den 
indirekta energi som ingår i övrigt vara betydande, men det finns en viss osäkerhet i värdena 
beroende på dagens mycket komplexa maskinsystem. 
På de redovisade gårdarna, som alla är konventionella, utgör drivmedel, eldningsolja till 
uppvärmning och torkning samt mineralgödsel 70-80 % av den totala energiinsatsen. Det 
finns stora besparingsmöjligheter när det gäller drivmedel och en bra stallgödselhantering 
minskar behovet av mineralgödsel. Eldningsolja till torken kan variera kraftigt mellan olika år 
beroende på vädret. För de aktuella gårdarna är energiinsatsen i form av el ganska marginell, 
men den kan vara betydande på en del animaliegårdar och inom specialodlingar. 
 
 

Exempel på åtgärdsförslag till olika lantbrukare i detta projekt för 
att minska energianvändningen på gården 

Drivmedel och eldningsolja 
Körning 

- En kurs i sparsam körning kan minska dieselanvändningen upp till 10-15 %.  
- Minska dieselbehovet med ca 1800 l/år förutsatt att 75 % av transportarbetet kan 

påverkas av sparsam körning. Investeringen i utbildning ca 5 000 kr är betald på ett år. 
- Sparsam körning minskar i snitt bränsleförbrukningen med 15 % det skulle innebära 

en besparing på ca 1100  l diesel per år, bara inom växtodlingen! Användningen av 
diesel minskar från 60 till 55 l/ha 

- Ett sätt att minska dieselförbrukningen kan vara att försöka planera sina körningar på 
annat sätt genom att använda sig av dubbla kärror/vagnar för att minska 
vägtransporterna.  

- Tänk igenom logistiken på gården/fälten 
- Köp av bränslesnål traktor vid byte 

 
Torkning: 

- Trimma pannan (torken) 
- Genom att höja temperaturen på torkluften i torken ökar effektiviteten på torkningen 

och energiförbrukningen kan minskas. Om torktemperaturen ökar från 50-60 grader 
till 60-70 grader minskar energiåtgången med 14 000 kWh per år om man torkar 425 
ton spannmål. Om startvattenhalten på samma gård minskar från 19 % till 18 % 
minskar energiförbrukningen med 7 000 kWh per år. 

- Den stora möjligheten att spara energi på sikt är att bygga en tork på gården. Den 
skulle dels sparar diesel genom minskning av långa vägtransporter. Samtidigt finns 
möjlighet att gå över till bioenergi.  

El: 
Ventilation 

- Ventilationen svarar för en stor del av energianvändningen i djurstallarna. 
Ventilationen bör om möjligt rengöras och trimmas för att optimal effekt skall uppnås. 
Årlig rengöring och trimning kan spara upp till 10 %.  

- En ventilationsgenomgång med kontroll av styr och reglerutrustning kan säkert ge en 
besparing på ca 20 % motsvarande 10 000 kWh/år. 
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- Ett serviceavtal med leverantören är bra då detta förebygger fel och driftsstörningar. 
Ett serviceavtal innebär att anläggningen körs optimalt och inte förbrukar mer energi 
än nödvändigt. 

- Nästa steg kan vara att byta till effektivare fläktar och bättre styrsystem. 
- Den största förbrukningen ligger i ventilation av djurstallar men även ventilation i 

potatislagret är stor.  
 
Värme 

- Alla värmelampor i smågrisstallarna är redan utbytta till lågenergilampor. Ett 
alternativ kan vara att byta till värmelampa med omställningsbar sparkontakt där hel 
eller halvfart kan väljas med motsvarande lägre energiförbrukning. Flitig användning 
av sparkontakt kan reducera elförbrukningen upp till 40 %. 

- Dimmer på värmelampor, tak över liggyta, styrning av värmegolv – Håll koll på 
temperaturen! 

- Värmetak för smågrisar ger möjlighet att minska antalet dagar med värmelampa. 
Investering på ca 39 000 kr och pay off på 2 år (ej medräknat annan värme källa) 

- Värmeåtervinning från mjölktanken för förvärmning av diskvattnet i ladugården 
- Teoretiskt innehåller er mjölk 37 000 kWh som skulle kunna tillvaratas. Om 1 000 

liter varmvatten behövs per dag så kan man med hjälp av värmeåtervinning spara 2-
3 000 kWh/år. Ju större varmvattenbehov desto mer kan man spara. Kanske skulle 
även varmvattnet kunna växlas till utrymme med värmebehov för på så sätt spara ännu 
mer energi. 

- Värmeslinga för varmvatten drar relativt mycket el ca 7000 kWh, kan restvärme 
nyttjas på något sätt? 

 
Foderbereding 

- På sikt byta ut den hammarkvarn som används idag till en skivkvarn. Skivkvarnen 
använder 30-40 % mindre energi, beroende på hur den malda spannmålen tranporteras 
iväg ut till utfodringen 

- Foderhanteringen är också energikrävande med skruvar och elevatorer. Byte av 
elmotorer till energieffektiva varvtalsstyrda 

- Varvtalsstyrning på fullfoderblandarens motorer skulle spara ca 2 000 kWh/år. 
Investeringen betald på 5 år 

- Brunnspumpen drar sannolikt mycket energi. Besparingspotentialen med den 
driftscyckel som jag räknat på är 19 140 kWh/år, vilket är mycket men en fullt möjlig 
besparing på dessa system. Inveteringen betald på 1-2 år 

- Djurhållningen med flera stallar med djur i på avstånd ifrån varandra, bygger i sig in 
en stor energiförbrukning i form av transporter m.m.  

- Effektvakt och byte till billigare elabonnemang (lägre nätavgifter) 
 
Mjölkning 

- Varvtalsstyrning/ mjustartsutrustning på vaccumpumpen kan spara energi 
motsvarande 2 300 kWh per år. 

 
Belysning 

- Om högfrekvensdon kan sättas in på armaturgrupperna i mjölkladugården skulle 2 400 
kWh/ år kunna sparas. Investeringen betald på 2,5 år 

- Byte till T5-lysrör, timer, sektionering, lågenergilampor 
- Införa bättre rutiner - släck lyset när du går 
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- Gamla typen av lysrör skulle kunna bytas till högfrekvensrör med elektronisk 
reglering. De drar ca 20 % mindre elenergi och har länge livslängd.  

- Installera timer, ljusrelä eller rörelsevakt där detta är möjligt 
- Kom ihåg att rengöra armaturen 

  

Övrigt 
- Byte av elleverantör kan sänka elkostnaden 
 
- Bättre utnyttjande av stallgödsel för att minska behovet av inköpt mineralgödsel 

 
- Biogasproduktion på gården skulle kunna ge en bruttoproduktion på 640 MWh gas, 

vilket motsvarar 64 m3 eldningsolja. Förutsatt att all gas från nöt och hönsgödseln kan 
säljas som värme och el kan ett positivt resultat på kalkylen uppnås. Förutsättningen är 
dock att 200 MWh värme ska kunna säljas, det motsvarar uppvärmning för 20-25 
villor.  

 
 

Slutord  
Vi hoppas att energikartläggningen på din gård tillsammans med denna redovisning skall ge 
en god insikt om vad som är stort och smått på gården avseende energi, vilka energieffek-
tiviseringsåtgärden som kan vara intressanta att gå vidare med samt utvecklingspotental för ny 
energiproduktion på gården. 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

Utvärdering av pilotprojektet Greppa energin 
på gården 
 
Pilotprojektet 
Länsstyrelsen beslutade 2008 att stödja ett rådgivningsprojekt kring Greppa Energin på 
gården på 45 gårdar i Västra Götaland. Det har varit ett samarbetsprojekt mellan Agroväst, 
Hushållningssällskapen, LRF Konsult, KanEnergi och Odling i balans. Erbjudandet har 
marknadsförts via annons i Hushållningssällskapets Tidning och Jordbiten (Länsstyrelsen), 
information på Elmia Lantbruk och på Energigårdens hemsida. Du har varit en av deltagarna. 
 
Syftet med projektet Greppa Energin på gården är att energikartläggningen och analysen som 
gjorts på din gård skall vara ett stöd för att gå vidare med rätt saker. Det kan vara fråga om 
att anlita en konsult för hjälp med åtgärder inom energieffektivisering eller för att göra en 
förstudie om produktion av biogas, förädling av halm eller flis m.m. Greppa Energin på 
gården kan vara ett viktigt underlag i en eventuell ansökan om stöd för kompetensutveckling.  
 
Förutsättningarna för deltagande i pilotprojektet var följande: 
1. Rådgivaren kontaktar dig för att komma överens om en lämplig dag för ett besök. Då blir 

du informerad om hur det kommer att gå till och vilka uppgifter du skall ta fram innan 
besöket.  

2. Rådgivaren sammanställer uppgifterna och gör beräkningar. 
3. Du kommer slutligen att få en sammanställning av direkta och indirekta energiinsataser på 

gården, bortförd energi, energiutbyte i växtodlingen och på gården som helhet, beräkning 
av andel förnybar energi, en uppskattning av outnyttjade energiresurser på gården såsom 
gödsel, halm och avverkningsrester i skogen samt en åtgärdsplan. 

4. Du kommer sedan att bli fakturerad 500 kr exkl moms och resten betalas av projektet.  
 
För att kunna göra en utvärdering av projektet vill Agroväst gärna ha din 
hjälp att besvara nedanstående frågor.  
 
Fråga 1.  
Hur väl på en skala 1-5 tycker du att rådgivaren och projektet uppfyllt ovanstående 4 punkter? 
(1= mycket dåligt och 5= mycket bra) ……….. 
 
Fråga 2. 
Vilken nytta har du som bonde av att känna till energiflödena på gården och vad som är stort 
och smått? (1= ingen nytta alls och 5= mycket stor nytta) ………. 
 
Fråga 3 
Hur viktigt är det att känna till hur stor den indirekta energiinsatsen är på gården? Den direkta 
energiinsatsen består av drivmedel, eldningsolja och el. Den indirekta energiinsatsen består av 
energi för tillverkning av mineralgödsel, maskiner, växtskydd, ensilageplast mm. (1=inte alls 
viktigt och 5=mycket viktigt) ……… 



Fråga 4. 
Om du har både växtodling och djurhållning. I vilken omfattning har du haft nytta av 
genomförd energikartläggning? 
Växtodlingen (1=inte alls och 5= mycket stor nytta)…………. 
Djurhållningen (1=inte alls och 5=mycket stor nytta)…………. 
 
Fråga 5. 
Har Greppa Energin på gården (gårdsredovisning med åtgärdsförslag samt redovisning av 
nyckeltal och föreslagna åtgärder för alla gårdar) underlättat för dig att identifiera vad som är 
stort och smått när det gäller energieffektivisering? (1=Inte alls och 5=mycket stor nytta) 
……. 
 
Fråga 6. 
Vilken nytta har du haft av Greppa Energin på gården för att identifiera möjlig 
energiproduktion på gården? (1=Ingen nytta alls och 5=mycket stor nytta) ……… 
 
Kommentar 
Vad tycker du var mest värdefullt med Greppa Energin på gården och det upplägg som vi haft 
i detta pilotprojekt? Är det något som du är tveksam till eller osäker på? Vad tycker du 
saknas? Övriga kommentarer: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Har du frågor om enkäten eller frågor om att gå vidare, vänligen kontakta undertecknad på 
telefon 0511-672 84 eller kent-olof.soderqvist@agrovast.se 
 
Namn: (frivilligt)…………………………………………………………………………… 
 
Fortsättningen 
När detta projekt är avslutat är avsikten att vi skall gå vidare och erbjuda Greppa Energin på 
gården till fler lantbrukare. Vi kommer att testa energikartläggning i grupper om 10-12 
lantbrukare tillsammans med en energirådgivare.  
 
Tack för din medverkan! 
Med vänlig hälsning 
 
 
Kent-Olof Söderqvist 
Agroväst 


	Slutrapport Energikartläggning på gården.pdf
	Bilaga 1 Inbjudan energikartläggning
	Bilaga 2, Utbildningsdag 2008-11-06
	Bilaga 3, Bekräftelsebrev
	Bilaga 4, Sammanställningar nyckeltal
	Bilaga 5 Enkät för utvärdering av projektet

