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Inledning
Energieffektivisering är både en ekonomisk och miljömässigt bra
satsning för företaget. Med enkla åtgärder och rätt val vid
nyinvesteringar går det att effektivisera energianvändningen på
gården. I denna vägledning finns information och tips på vad du
kan göra för att använda energi mer effektivt i ditt jordbruk.
Förslagen gäller produktionsprocesser som har hög energianvändning
i jordbruk. Du hittar förslag på åtgärder för växtodling, torkning och
konservering, foderberedning och utfordring, värme och ventilation,
belysning, utgödsling och mjölkning.

Vill du veta mer om åtgärder för energieffektivisering i jordbruk, förutom det som
finns i denna vägledning, se det fördjupade materialet Energieffektivisering i
jordbruk – en vägledning för bästa teknik som finns på www.energimyndigheten.se

Energieffektivisering ger mer!
Att energieffektivisera innebär inte bara effektivare energianvändning och
sparade pengar. Ofta är det andra mervärden som följer av energiarbetet som
blir de mest värdefulla vinsterna. Till exempel kan du få bättre arbetsmiljö,
stärkt varumärke, ökad produktivitet och lättare att leva upp till krav från
lagar och kunder.
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Uppfyll lagkrav – ha koll på din energianvändning
Miljöbalken säger att du som bedriver företag ska hushålla med energi och i
första hand använda förnybara energikällor. För att uppfylla lagkravet behöver
du ha koll på din energianvändning och genomföra ständiga förbättringar.
I vissa fall kan du som får besök från tillsynsmyndigheten få krav på att
genomföra åtgärder för att uppfylla miljöbalkens regler.
Miljöbalken säger även att du som företagare måste använda bästa möjliga
teknik. Det innebär att du, så långt som det är ekonomiskt och praktiskt
möjligt, ska använda energieffektiva tekniker och metoder. I denna guide finns
exempel på åtgärder som du kan göra på din gård och som går i linje med bästa
möjliga teknik. Att använda bästa möjliga teknik innebär i det här fallet inte
bara ren teknik i form av utrustning utan också om beteende och rutiner.

Energianvändning i jordbruk
Vilka moment som använder mest energi skiljer beroende på företagens
inriktning. Inom växtodlingen är det generellt sett traktordrift vid odling och
skörd samt torkning som använder mest energi. Inom djurhållningen används
energi till foderberedning, utfodring, utgödsling, belysning, uppvärmning och
ventilation. På mjölkgårdar använder man exempelvis mycket energi till att
mjölka, diska och kyla mjölken. Inom äggproduktionen används mycket energi
till belysning och ventilation och i kyckling- och grisproduktion består
energianvändningen framför allt av värme och ventilation.
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Figur 1 Fördelning av den direkta energianvändningen på svenska
jordbruksföretag per energislag
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Det finns stor potential hos jordbruksföretag att energieffektivisera. En analys
av över 150 energikartläggningar som genomförts inom jordbruket visar att
energieffektivisering inte behöver påverka produktionen negativt. Resultatet
visar också att det är möjligt att minska energianvändningen med mellan tre
och 15 procent, i vissa fall mer.1

Kartlägg din verksamhet
För att få ett underlag för vilka åtgärder som är lämpliga att göra på ditt
företag kan du göra en energikartläggning. Den visar var i verksamheten mest
energi används och vilka åtgärder som är mest lönsamma för just ditt företag.
Mer information om energikartläggning och vilka stöd som finns att söka
finns på www.energimyndigheten.se. Se även stöd för enklare kartläggning via
Greppa Näringen, www.greppa.nu.

1 	Energianvändningen inom jordbruket 2013. 2014. Energimyndigheten, rapport ES 2014:07.
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Åtgärdsförslag i olika nivåer
Åtgärder för energieffektivisering kan vara olika kostsamma, kan kräva mer
eller mindre planering och kan ibland innebära omfattande ombyggnation.
När du ska utföra åtgärder är det viktigt att utgå från din egen verksamhet
för att se vilka åtgärder som bör prioriteras. I denna vägledning finns
åtgärdsförslag på områden som är vanliga inom jordbruk, och de är indelade i
olika nivåer. Nivåerna är inte i prioriteringsordning utan ska snarare ses som
ett smörgåsbord där man plockar åtgärder beroende på företagets aktuella
förutsättningar.

1. Rutiner och beteende
Åtgärder som handlar om planering, underhåll och uppföljning. Det kan vara
att ändra ett beteende och att bli mer medveten om var det är möjligt att minska
energianvändningen i den dagliga verksamheten. Ofta behöver denna typ av
åtgärder inte kosta någonting, och de kan ofta genomföras direkt eller i ett kort
tidsperspektiv.
2. Enkla investeringar
Åtgärder som handlar om att köpa in eller byta ut enstaka komponenter,
maskiner eller maskindelar för att minska energianvändningen. Det är
åtgärder som medför en viss investering men inte kräver så mycket planering.
Ofta kan dessa åtgärder genomföras i ett medellångt tidsperspektiv.
3. Förändringar på systemnivå
Åtgärder som handlar om byte av system, som oftast innebär större
investeringar och som görs i samband med om- och nybyggnation.
Ofta kan dessa åtgärder genomföras på längre sikt.

Tänk på att ställa krav på energiprestanda vid inköp av ny utrustning. Se
beräkningsverktyget för livscykelkostnad (LCC) för att få hjälp med att räkna på
investeringar. Du hittar verktyget på www.energimyndigheten.se/metodstod

6

JORDBRUK

Åtgärder för växtodling
Drivmedelsförbrukning i traktorer och andra fältmaskiner står för den allra
största delen av jordbrukets energianvändning. Det finns mycket man kan göra
åt sin körning för att minska energianvändningen, men även större åtgärder
som byte av bränsle kan vara aktuellt.

1. Rutiner och beteende
•	Använd rätt varvtal och växel på traktorn så att motorn belastas på
så lågt varvtal som möjligt. Sträva efter att köra med jämnt varvtal.
• Planera körningen och undvik tomgångskörning.
• Serva maskinerna regelbundet.
• Bearbeta inte jorden djupare än nödvändigt.
• Undersök möjligheten till reducerad jordbearbetning.
• Använd rätt tryck i däcken, både på fält och vid vägkörning.
• Se över transporterna till och från fält.
2. Enkla investeringar
• Investera i GPS-styrning.
• Överväg byte av drivmedel till traktorn.
3. Förändringar på systemnivå
• Överväg tak över gödselbrunnen.
• Investera i teknik där man i stället pumpar gödseln ut till fälten.
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Åtgärder för torkning och konservering av spannmål
Torkning är ett av de mer energikrävande momenten på gården. Nedan är några
konkreta tips på åtgärder för torkning och konservering.

1. Rutiner och beteende
• Förrensa spannmålen. I ren spannmål blir luftflödet bättre och det blir
mindre mängd att torka.
• Om möjligt, invänta lägre skördevattenhalter.
• Övertorka inte, eftersom det kräver energi i onödan och minskar den vikt
man får betalt för vid leveransen.
2. Enkla investeringar
• Isolera varmluftskanalen.
• Använd luftningsfickor för kylning av den torkade spannmålen.
• Förbättra torkstyrning och vattenhaltsmätning för att undvika övertorkning.
3. Förändringar på systemnivå
• A nvänd i första hand fossilfria alternativ för torkning så som biobränsleeldad
panna. Alternativt byt ut olja till gasol, naturgas eller biogas. Det är effektivare
tack vare att rökgaserna är så rena att de går att använda för torkning.
• Överväg att byta från torkning till våtlagring som konserveringsmetod för
spannmål till foder.

Åtgärder för foderberedning och utfodring
Foderberedning och utfodring kan stå för en betydande del av energi
användningen på gårdar med djurhållning.

1. Rutiner och beteende
• Planera foderlagring och fodertransporter för att minimera körningarna.
• Använd ett sparsamt körsätt.
2. Enkla investeringar
• 	Byt regelbundet foderkvarnens slagor, såll respektive skivor.
• Använd frekvensstyrning på foderpumpen.
• Byt från hammarkvarn till skivkvarn.
3. Förändringar på systemnivå
• Vid nybyggnation, planera för korta transporter och undvik lufttransport
av foder.
• Satsa på eldrift, till exempel en eldriven fodervagn i stället för traktordrift.
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Exempel på åtgärder för värme och ventilation i djurstallar
Det finns två grundtyper av djurstallar. Det ena är väderskyddande byggnader
med naturlig ventilation och det andra är klimatreglerade stallar. Åtgärderna
gäller mest klimatreglerande byggnader.

1. Rutiner och beteende
• 	Rengör ventilationsdon regelbundet, kontrollera spjäll och luftintag.
• Kontrollera styrning av ventilationen.
• Serva pumpar och elmotorer regelbundet.
• Håll inte högre temperatur än nödvändigt.
• Se över eventuella värmeläckage (otätheter i klimatskalet).
2. Enkla investeringar
• Samreglera ventilation och värme.
• Frekvensstyr fläktar och pumpar.
• Byt ut gamla fläktar.
• Undersök om det kan löna sig att tilläggsisolera byggnaderna.
3. Förändringar på systemnivå
• Välj om möjligt naturlig ventilation i mjölk-, nöt- och lammproduktion.
• A nvänd värmepump för att täcka värmebehovet eller investera
i förnybara energislag.
• Se över möjligheten att utnyttja överskottsvärme till att värma upp
andra utrymmen.
• Se över möjligheten att installera värmeväxlare.
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Exempel på åtgärder för belysning i djurstallar
Belysning är ofta ett ganska lätt område att åtgärda, men teknikutvecklingen
går snabbt och det finns många olika lösningar.

1. Rutiner och beteende
• Utnyttja naturligt ljus. Håll fönster, tak och väggar så rena som möjligt.
• Rengör armaturer för att få maximal effekt av befintlig belysning.
• Släck belysningen när den inte behövs.
2. Enkla investeringar
• Ersätt lågeffektiva glödlampor med mer energieffektiva ljuskällor. Till exempel
lysrör, natriumlampor och LED-lampor.
• A nvänd anordningar för att justera blinkningsfrekvensen, ljusregulatorer för
att styra belysning samt sensorer eller rörelsedetektorer för att kontrollera
belysningen.
3. Förändringar på systemnivå
• Släpp in mer naturligt ljus, till exempel genom öppningar eller takfönster.
Naturligt ljus måste dock vägas mot potentiella värmeförluster.
• Satsa på LED och andra energisnåla ljuskällor vid ny- och ombyggnation.
• Koppla belysningen i skilda grupper med varsin brytare.
• Använd belysningssystem med en variabel ljusperiod.
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Åtgärder för utgödsling
Utgödslingen står ofta för en ganska liten del av energianvändningen inom
djurproduktionen men det finns saker att göra.

1. Rutiner och beteende
• Låt inte skraporna gå mer än vad som behövs för att hålla en bra djurmiljö.
• Underhåll anläggningen och eventuella pumpar regelbundet.
• Stäng av värmekablar då de inte behövs.
2. Enkla investeringar
• Automatisera driften av pumpar, skrapor och värmekablar.
• Installera linspel i stället för hydrauldrivna skrapor.
• Byt till skärande pump om det är problem med pumpbarhet och homogenitet
i gödseln.
3. Förändringar på systemnivå
• Planera om möjligt så att gödseln flyter utan pumpning i kulvertar och till
gödselbehållare.
• Undvik djupströbädd och andra energikrävande ströbäddssystem.
• Planera för så få och raka skrapgångar som möjligt.
• Undvik traktorbaserade utgödslingssystem och investera i teknik som pumpar gödseln ut till fälten.
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Exempel på åtgärder för mjölkning
Mjölkning svarar för en mycket stor del av elenergianvändningen på mjölk
gårdar. Elen används framförallt till kylning av mjölk i mjölktanken, vakuumpumpar och uppvärmning av diskvatten. Nedan är några konkreta tips på
åtgärder för mjölkning:

1. Rutiner och beteende
• Underhåll, kontrollera och justera vakuumsystem och kylsystem.
• Rengör kondensorn på kylaggregatet.
• Ventilera kring kondensorn så att temperaturen sänks.
2. Enkla investeringar
• Sätt frekvensstyrning på vakuumpumpen.
• Installera förkylning av mjölken med kallvatten.
• Utnyttja värmeåtervinning från mjölkkylningen.
• Flytta kondensorn till en svalare plats.
• Isolera mjölkrör och varmvattenledningar.
3. Förändringar på systemnivå
• 	Satsa på modern, energieffektiv teknik som optimerar processerna, till
exempel i samband med ombyggnation och/eller byte till robotmjölkning.
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Finns det fler processer med stor energianvändning i ditt företag?
På www.energimyndigheten.se hittar du Energieffektivisering i jordbruk – en
vägledning för bästa teknik. En vägledning med mer djupgående information
om energieffektivisering i jordbruk och lästips. Här hittar du också andra
vägledningar såsom Energieffektivisering i företag – en vägledning för bästa
teknik, där du bland annat får tips om hur du kan energieffektivisera belysning,
ventilation, uppvärmning och tryckluft.

Läs mer om energieffektivisering i jordbruk
Handbok om energieffektivisering framtagen av Lantbrukarnas riksförbund.
Du hittar den på www.lrf.se.
På Greppa Näringens webbplats www.greppa.nu finns information om
energieffektivisering och rådgivningsmodulen Energikollen.
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Ett hållbart energisystem gynnar samhället
Energimyndigheten har helhetsbilden över tillförsel och användning av
energi i samhället. Vi arbetar för ett hållbart energisystem som är tryggt,
konkurrenskraftigt och har låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat.
Det innebär att vi:
• tar fram och förmedlar kunskap om effektivare energianvändning
till hushåll, företag och myndigheter,
• ger utvecklingsstöd till förnybara energikällor, smarta elnät och
framtidens fordon och bränslen,
• ger möjligheter till tillväxt för svenskt näringsliv genom att stödja
förverkligandet av innovationer och nya affärsidéer,
• deltar i internationella samarbeten, bland annat för att nå klimatmålen,
• hanterar styrmedel som elcertifikatsystemet och handeln
med utsläppsrätter,
• tar fram nationella analyser och prognoser, samt ansvarar för Sveriges
officiella statistik på energiområdet.

Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna
Telefon 016-544 20 00, Fax 016-544 20 99
E-post registrator@energimyndigheten.se
www.energimyndigheten.se

