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Eget energiprogram för gårdarna
Maskiner och anordningar har ersatt muskelarbete 

inom alla områden av produktionen och livet, och för-

brukningen av köpt energi har ökat. Nu frågar man 

sig om det är möjligt att behärska den ökande energi-

förbrukningen eller t.o.m. stoppa den helt och hållet. 

Observationerna omfattar ekonomin och behovet av 

att hejda klimatförändringen.

På de finländska jordbruken och gårdarna med trädgårds-
produktion förbrukas det närmare 12 terawattimmar energi 
i olika former. Per år motsvarar det två och en halv gånger 
Helsingfors stads elförbrukning år 2008. Av den mängden är 
ungefär en femtedel elförbrukning och resten förbrukning av 
olika bränslen. Av bränslena förbrukas ungefär en tredjedel i 
arbetsmaskiner, en fjärdedel till uppvärmning och ungefär en 
femtedel i spannmålstorkarna.

Vidare med gemensamma krafter
I egenskap av EU-medlem är Finland med i beslutsfattandet 
vars drivkraft är att effektivera energiförbrukningen och hejda 
klimatförändringen. Hos oss har man ingått frivilliga bransch-
avtal så att man inom olika sektorer tillsammans skulle börja 
bygga upp metoder och arbetssätt för att spara energi och 
effektivera energianvändningen.

Också den effektivering av energiförbrukningen som sker och 
har skett inom jordbruks- och trädgårdssektorn skall kunna 
påvisas. Det frivilliga lantbrukets energiprogram vägleder går-
darna mot en energieffektivare produktion. Målsättningen är 
att med mindre energiförbrukning producera mera lantbruks-
produkter.

Energi enligt behov
Gårdens byggnader och hushållsvatten värms upp och arbets- 
och bostadsutrymmena samt husdjursbyggnaderna kräver be-
lysning. Arbetsmaskinerna, apparaterna och många motorer 
förbrukar energi, såsom också transporter av olika slag. Också 
ekonomiskt sett är det viktigt att utreda hur mycket energi som 
förbrukas och om det är möjligt att effektivera användningen.

På gården kan man producera energi på förnybart sätt genom 
att bränna trä eller producera biogas. Solenergi kan också 
utnyttjas med hjälp av solvärme- eller solelpaneler. En jord-
värmepump kan vara en bra lösning för produktion av värme. 
I blåsiga, öppna trakter kan man utnyttja vinden till energipro-
duktion.

Till vad förbrukas energi?
I genomsnitt 60 procent av lantbrukets energi an-
vänds till arbetsmaskiner och produktionsutrymmen. 
Spannmålstorkningens andel är ungefär 20 procent och 
bostadsbyggnadernas ca 19 procent. De olika förbruk-
ningsobjektenas andelar varierar mycket på olika gårdar 
och inom olika produktionsinriktningar.

Alla deltar
Intresseorganisationerna MTK, SLC, Handelsträdgårds-
förbundet och Trädgårdsförbundet startade i januari 
2010 tillsammans med jord- och skogsbruksministeriet 
Lantbrukets energiprogram, inom ramen för vilket bran-
schens energieffektivitet gemensamt förbättras ända till 
slutet av år 2016.

Lantbruks- och trädgårdsföretag inom alla produktions-
inriktningar kan ansluta sig till Lantbrukets energipro-
gram. När gården undertecknar anslutningsdokumentet 
och levererar det till ELY-centralen förbinder den sig till 
att utreda sin energiförbrukning. Därefter får gården per 
post informationsmaterial om programmet och anvis-
ningar till självständig uppföljning av energiförbrukning-
en: Anvisningar för egenkontroll av gårdsbrukets energi-
förbrukning -broschyren och en tabell för uppföljning av 
förbrukningen.

Understödd verksamhet
En gårdsbruksföretagare som anslutit sig till Lantbru-
kets energiprogram kan beställa en av Landsbygdsverket 
(MAVI) godkänd energiplanerare till sin gård. Tillsam-
mans med energiplaneraren gör man upp en energiplan 
för gården. För uppgörande av en energiplan beviljas 
stöd. Maximibeloppet av stödberättigande kostnader 
för en energiplan är 1100 euro av vilket självfinansie-
ringsandelen är 15 procent dvs. högst 165 euro. Dess-
utom betalar gården mervärdesskatten på hela priset för 
planen. Planeraren ansöker om stödet. I ett senare skede 
kan gården också låta utföra en mera ingående energi-
kartläggning.

Såväl i energiplanen som i -kartläggningen utreds går-
dens energiförbrukning – förbrukningen av värme, el och 
bränslen – och möjligheterna till att effektivera den. Ut-
redningarna omfattar också gårdens möjligheter till pro-
duktion av egen förnybar energi.

Energiplanerare: http://snadi.mmm.fi/energianeuvonta

Anslutningsdokument: http://lomake.mmm.fi

Goda exempel
I den här broschyren presenteras lyckade exempel från olika 
delar av Finland över effektivering av energiförbrukningen 
på olika gårdar från mjölkgårdar till trädgårdsföretag. Utöver 
gårdsexemplen innehåller broschyren inbesparingstips samt 
fakta- och idérutor, som ger bra förslag till åtgärder och infor-
mation om mera omfattande produktionssammanhang.



�       LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM  LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM        �

Energieffektivitet behövs

En traktor enligt behoven
Skaffa en traktor som är lämpig för dina arbeten. När 
man belastar traktorn 70–80 procent av dess maximala 
effekt fungerar den inom det mest ekonomiska effekt-
området. Vid underbelastning betonas traktorns drifts-
belastning och nära den maximala belastningen förbru-
kar man mycket bränsle.

Nya traktorer har system i vilka automatik styr växlarna 
och motorn på så sätt att bränsleförbrukningen hålls så 
låg som möjligt.

Användningen och skicket avgör
Föraren kan minska bränsleförbrukningen t.o.m. 10–20 
procent genom att välja motorns belastningspunkt och 
körhastigheten så att utnyttjandegraden är den bästa 
möjliga.

Arbetsmaskinens kondition och inställningar, arbetsdju-
pet och -höjden samt körhastigheten påverkar bräns-
leförbrukningen. Slitna plogdelar och harvpinnar ökar 
motståndet och ovassa slåtterredskap effektbehovet. 
Fel inställningar på plogen och alltför djup bearbetning 
ökar effektbehovet och bränsleförbrukningen.

Uppvärmning av produktionsutrymmena
Använd temperaturer som är optimala för produktionen.
Undvik att hålla dörrar och fönster öppna vid köldgrader.
Isolera rören för hushållsvatten och i pannrummet.
Håll apparaterna i gott skick.
Fäst uppmärksamhet vid apparaternas energieffektivitet 
och energieffektiva användning.

Förnuftig ventilation
Rengör fläktar, galler och värmeväxlare regelbundet.
Anpassa uppvärmningen och ventilationen till varan-
dra så att motstridiga inställningar inte leder till onödig 
energiförbrukning.
Beskugga fönster så att strålningsbelastningen och be-
hovet av ventilation minskar.
Torka golvytor med skrapa.

Belysning enligt behov
Favorisera naturljus och ljusa ytor.
Välj belysningens effekt enligt behov och använd belys-
ning endast vid behov.
Använd dimmers och regulatorer och om möjligt riktad, 
gång- och arbetsbelysning.
Håll belysningsanordningarnas ytor och ljusa ytor rena.

GÅRDBRUKENS PRODUKTION är intensiv och kräver i finska 
förhållanden mycket energi. De stigande energipriserna ger 
upphov till ytterligare kostnadstryck.

Energiförbrukningen i produktionsbyggnaderna, åkerarbetena 
på gården, hanteringen av transporter samt boendet är vik-
tiga delområden inom vilka man också med små åtgärder kan 
spara och minska produktionskostnaderna.

Om utvidgande av gården förutsätter ökning av åkerarealen 
rekommenderas det vanligtvis att man arrenderar åker i närhe-
ten för att undvika transportkostnader. Med hjälp av ägoregle-
ringar (arrondering) kan man också optimera behovet av att 
röra sig på gården. Ägoregleringar utförs av Lantmäteriverket.

För att arbetsmetoderna skall vara förnuftiga och uppvärm-
ning, ventilation och belysning i byggnader behovsanpassade 
och energieffektiva samt maskinerna och övrig utrustning rätt 
dimensionerade, lönar det sig att gå igenom allt detta sys-
tematiskt antingen själv eller tillsammans med en utbildad 
energiplanerare.

En klok maskinoperatör
Man kan idka lantbruksproduktion på många ställen av vilka 
en del kan vara belägna långt ifrån gårdscentrum. Arbetena 
skall planeras noggrant och arbetsskedena sammanpassas så 
att man inte behöver transportera arbetsmaskinerna fram och 
tillbaka och på så sätt öka bränsleförbrukningen. Entreprenad 
och gemensam användning av maskiner kan också minska 
energiförbrukningen och effektivera tidsanvändningen.

Kimmo Jokiranta från Koria följer aktivt upp bränsleförbruk-
ningen i sin traktor och koncentrerar sig på att köra ekono-
miskt. Till sin gård har han skaffat en bränslesnål traktor med 
förbrukningsmätare.

Värme och ljus – på rätt sätt
Rätt användning av temperaturer och belysning som är plane-
rade enligt produktionen säkrar effektiviteten. Skall man ändra 

”Det är möjligt att följa upp bränsleförbrukningen skiftesvis och 

momentant. Därefter kan man ändra körsättet med traktorn och 

minska förbrukningen med hänsyn till vädret och åkerns kondition”, 

berättar Kimmo Jokiranta.

ett utrymme som ursprungligen planerats att vara uppvärmt 
till kallt eller kyligt utrymme krävs det definitivt planering av 
en sakkunnig för att undvika fukt- och mögelproblem samt 
skador i konstruktionerna.

Det är förnuftigt att ta tillvara värmen i ventilationens frånluft. 
När man väljer ventilationsanordningar och uppvärmningssys-
tem för tilluften skall man säkra att de renar damm och oren-
heter och att de är energieffektiva.

Mängden energi som går åt till belysningen beror i stor ut-
sträckning på valda belysningslösningar och hur de planerats. 
Tillräcklig och bra belysning är en vikig del av arbetarskyddet 
och -trivseln och ofta också av produktionsdjurens välmående 
och hälsa.

Använd skymningsreläer, tidsstyrning och rörelsedetek-
torer för styrning av belysningen.
Av den el som glödlampor förbrukar blir endast mindre 
än 10 procent till ljus och drygt 90 procent förvandlas 
till värme.
Använd energisparlampor istället för glödlampor eller 
skaffa lysrör.
Man kan uppnå belysningseffekten 60 lux i ett husdjurs-
stall på 1 000 m2 med sammanlagt tre kilowatts lysrör 
om konstruktionerna är ljusa och lysrören är nära ob-
jekten.
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Färskensilerad fodersäd
Jukka Lintunen från Tohmajärvi har specialiserat sig på slut-
uppfödning av nötkreatur. På gården föder man samtidigt upp 
drygt 800 nötkreatur. Lintunen har förbättrat gårdens energi-
effektivitet med hjälp av färskensilering av fodersäden vilket 
man började med år 2005.

”En spannmålstork med lager hade kostat lika mycket eller 
t.o.m. mera och med varmluftsstork hade man ännu behövt 
räkna med driftskostnaderna. Vi använder också ensilerings-
medel. På så sätt säkrar vi fodrets hållbarhet och smaklighet”, 
säger Lintunen. Utrustningen som anskaffades begagnad från 
USA, och som omfattar en silo för färskensilering, kvarn och 
transportfläkt, kostade 85 000 euro.

Nu krossas spannmålen och ensileras vid 20–30 procents 
tröskningsfukthalt. Vi sparar rikligt med arbetstid och olja när 
vi inte längre behöver torka spannmålen och vakta torken.

”Den ena arbetstagaren tröskar, den andra sköter transpor-
ten och ensileringen. När tröskningen är färdig befrias också 
personen som skött transporterna och ensileringen till övriga 
uppgifter”, berättar Lintunen nöjt.

Ensileringssilon är 30 meter hög och 1 200 ton till volymen. I 
nedre delen finns en kedjetömmare. På grund av det tryck som 
spannmålen förorsakar behövs det mindre energi än normalt 
för tömningen. I praktiken har kedjetömmaren också visat sig 
vara säker i drift.

Mjölk och nötkött förnuftigt
”DET ÄR ALLDELES FöRNUFTIGT att värme som annars går 
till spillo utnyttjas till att minska den energi som används till 
uppvärmning av vatten”, säger Kyösti Nousiainen när han pre-
senterar den utrustning med vilken man tar tillvara värmen 
som frigörs vid nedkylning av mjölken.

På Kyösti, Antti och Taina Nousiainens gård i Idensalmi i hjär-
tat av Ylä-Savo idisslar 120 kor och lika många ungdjur. Den 
nya ladugården har varit i bruk ett år och förbrukat ungefär 120 
megawattimmar el.

Värme från mjölk och 
återanvändning av tvättvattnet
En stor besättning producerar rikligt med mjölk som kräver 
mycket el vid nedkylningen. Värmen som frigörs tas tillvara 
och utnyttjas vid uppvärmningen av ladugårdens vattenbere-
dare. Behovet av tilläggsuppvärmning vid ladugårdens sepa-
rata tappställen för vatten har minskat betydligt. Anskaffning-
en och installationen av värmekollektorutrustningen kostade 
mindre än 3 000 euro.

På gården sparar man också tvättvatten. Mjölkapparaturens 
första sköljvatten styrs direkt till flytgödselbehållaren och 
det följande, renare sköljvattnet återanvänds. Ungefär 60–70 
procent av tvättvattnet kommer från det återanvända vattnet. 
Förbrukningen av råvatten för tvätt av mjölkapparaturen har 
minskat med ungefär en kubik i dygnet. På motsvarande vis 
har mängden flytgödsel minskat med 350 kubik i året.

”Färskensilerad spannmål dammar inte och därför är det trevligare 

att arbeta i produktionsutrymmena. Vi har också lagt märke till att 

spannmålen nu är smakligare för djuren”, berättar Jukka Lintunen om 

de positiva sidorna med färskensilering.

Effektiv kompletteringssådd
På Sampo Raumas gård i Tohmajärvi föder man upp 
dikor och tjurkalvar. I gårdens foderproduktion utnyttjar 
man kompletteringssådd. På områden som övervintrat 
dåligt och på vilka tillväxten är sämre sår man i bestån-
det varvid åkerns avkastning förblir på god nivå från år 
till år. Åkern bearbetas med 3–5 års intervaller. Komplet-
teringssådd lyckas bäst tidigt på våren eller på somma-
ren direkt efter ensilagebärgningen.

”Vi nöjer oss inte med en dålig skörd och vi börjar inte 
heller bearbeta jorden med tunga metoder. För oss är 
kompletteringssådd en ypperlig lösning. Vi kan odla hela 
gården på 400 hektar med en maskinpark för 100 hek-
tar”, konstaterar Rauma nöjt. Nyttan är flerfaldig i förhål-
lande till den använda insatsen. Det går också åt mindre 
arbetstid och bränsle.

Gården övergick till ekologisk produktion år 2007 varvid 
man upphörde med att använda konstgödsel helt och 
hållet. Konstgödseln har ersatts med kvävefixerande 
växter. På så sätt sparar man kostnader och undviker 
samtidigt användning av fossil energi som förbrukas vid 
tillverkning av kvävegödselmedel.

”Vi borde lära oss att använda åkerns egen produktions-
potential.” Efter att vi övergått till ekologisk produktion 
har vi som kompletteringsgödsel endast använt kött-
benmjöl som godkänts för ekoodling. Med hjälp av kvä-
vefixerande växter uppnår man också en jämnare pro-
duktion i odlingen. T.ex. klöver tar upp fukt från djupare 
jordlager och är inte känslig för torka.

Värmen tas tillvara
Den värme som uppstår vid nedkylning av mjölken 
kan också tas tillvara, varvid en tiondedel räcker till för 
mjölkrummets ventilation jämfört med om man inte tar 
tillvara värmen. En grads nedkylning producerar 1,7 watt 
värme.

Man kan också spara vatten
Genom sparsam vattenförbrukning kan man spara på 
mängden råvatten och energi på gårdarna. Det lönar sig 
att reparera läckande kranar och anslutningar. Samtidigt 
minskar också fukten på ytan av konstruktionerna vilket 
i sin tur minskar på ventilationsbehovet.

”Vi har inte kalkylerat den exakta lönsamheten för återanvändningen 

men metoden är förnuftig. Med hjälp av den minskar vi användningen 

av råvatten. Dessutom går spridningen av flytgödsel en aning snab-

bare”, menar Kyösti Nousiainen.

Effektiv utfodring
Kombinationen tornsilo, fodervagn på räls och kraft-
foderautomat är ett effektivt sätt att lagra och fördela 
fodret. Det förbrukar ungefär 160 kilowattimmar i året 
per ko. En plansilo kombinerat med traktor, blandar-
foderfördelningsvagn och kraftfoderautomat förbrukar 
på motsvarande sätt 650 kilowattimmar.

Balning av ensilage effektiverar tidsanvändningen un-
der växtperioden. Men under utfodringsperioden kan 
hantering och transport av balar förbruka överraskande 
mycket tid och energi och därför skall det planeras väl.
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Energitrimning på svingården
PÅ ARTO UUSI-RANTAS slaktsvinsgård i Ilmajoki var man 
tvungna att grundligt fundera på hela produktionskedjan när 
man började planera ett nytt svinstall. Då funderade man ut 
hur man kunde minska på flytgödselns ammoniakutsläpp. På 
gården hade man också i övrigt funderat på den nya byggna-
dens energisjälvförsörjning.

”Oljepriset som stigit den senaste tiden har lett till att man 
börjat fundera över alternativ till energiproduktion”, säger Arto 
Uusi-Ranta.

Värme från flytgödsel ersätter 
uppvärmning med olja
På gården har man hittills årligen fött upp mer än 1 500 
slaktsvin. Hösten 2010 så gott som fördubblades gårdens svin-
antal när man tog i bruk det nya svinstallet med 1 000 djur-
platser. I svinstallet har man installerat apparatur för tillva-
ratagning av värmen i flytgödseln inklusive värmepump och 
värmeuppsamlingsrör. Storleken på de här investeringarna var 
ungefär 50 000 euro och målet för återbetalningstiden är 10 
år.

Värme till svinstallet produceras med värmepump från flyt-
gödselrännorna i vilka man sammanlagt installerat 800 meter 
rör för uppsamling av värme. Värmen styrs till golvvärmen i 
betonggolvet. Tilläggsvärme fås från två 200 meters borr-
brunnar.

Foder med direktsådd
I Fredrikshamn på Myllykylä herrgård som ägs av Seppo Lau-
tala produceras grisar med ungefär 400 suggor och 40 ridhäs-
tar sköts om. I odlingen har man koncentrerat sig på foderväx-
ter. Med undantag för specialfodren malas fodren till svinen 
på gården. För hästarna producerar man hö som förtorkat 
ensilage.

Husdjuren producerar fast samt flytgödsel och spridningen av 
båda lyckas utan kilometervis av transport. Det är energieffek-
tivt liksom vissa andra av gårdens funktioner. Den spannmål 
som gården använder odlas själv, flytgödseln från svinstallet 
utnyttjas på de egna åkrarna och flis för uppvärmningsbehov 
fås från den egna skogen. Höet till hästarna produceras också 
på gården varvid växelbruk förverkligas och samtidigt kan man 
också placera flytgödseln i marken.

Sedan år 2003 har man på gården använt sig av direktsådd 
som är lätt och inte kräver stora maskiner. Lautala konstaterar 
att en av fördelarna med direktsådd är att jordens kapillaritet 

“Enligt beräkningarna behövs det inte annat för uppvärmningen av 

svinstallet än den värme som fås från borrbrunnarna och tas tillvara 

från flytgödseln”, säger Arto Uusi-Ranta.

”Gässen stannar gärna upp på stubbåkrar. Det är trevligt att följa”, 

säger Seppo Lautala nöjt.

Värme enligt behovet
Man kan optimera värmelampornas effekt i suggstall. 
Det finns t.ex. värmelampor som kan kopplas på full 
eller halv effekt, varvid man under den varma årstiden 
kan använda halv effekt.

Grisningsbo
Ett tätt grisningsbo effektiverar värmeutnyttjandet. Ett 
grisningsbo kan t.ex. byggas av plast i ett hörn av boxen. 
I boet hålls värmen kvar och det känns inte dragigt, där-
för är uppvärmningsbehovet mindre.

Golvvärme och bra ventilation till hjälp
Man kan påverka behovet av värmelampor t.ex. genom 
planering av ventilationen och med golvvärme, vilka 
båda betydligt minskar känslan av drag. Genom att öka 
andelen golvvärme samt minska på användningen och 
effekten av värmelamporna kan man vanligtvis spara 
energi.

Tillvaratagning av värme från flytgödsel
Man kan sänka ammoniakhalten i svinstallets flytgödsel 
genom nedkylning. Samtidigt kan man ta till vara vär-
me. Djurens välmående förbättras och åtgärden gynnar 
också gårdens ekonomi.

Man får inte ändå kyla ner stallgödseln för mycket så att 
den inte sedimenteras utan förblir spridbar.

Energiförbrukningen på svingårdar
Enligt beräkning förbrukar en suggplats årligen i genom-
snitt ungefär 613 kilowattimmar energi. Den årliga ener-
giförbrukningen för en slaktsvinsplats är däremot i ge-
nomsnitt ungefär 63 kilowattimmar.

I suggstall förbrukas mer än hälften av energin till upp-
värmning. En stor del av elektriciteten förbrukas av vär-
melamporna. De är nödvändiga för att trygga grisarnas 
överlevnad såväl under grisningstiden, som i början av 
deras livscykel. Förutom med värmelampor kan man 
producera värme med batterier på väggarna, golvvärme 
eller med separat värmematta.

bibehålls varvid skördenivåerna är bra också under torra som-
rar. Åkrarna har också bättre bärkraft vilket är en fördel under 
våta somrar. Dessutom minskar näringsutlakningen och ero-
sionen när jorden inte bearbetas.

”Direktsådd är också ett snabbt sätt att bli av med flyghavre. 
Flyghavre är inte lika framgångsrik i ytjord som när den plöjs 
djupare ner i jordmånen”, konstaterar Lautala. För gårdens 
ridande kunder är de oplöjda åkrarna på hösten ett utmärkt 
tillägg i terrängen.



10       LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM  LANTBRUKETS ENERGIPROGRAM        11

Skärpning med fjäderfän
VENTILATIONSSYSTEMET i den nya uppfödningshallen för 
30 000 broilrar på Petri Yli-Soinis gård i Nurmo i Södra öster-
botten är energieffektivare än tidigare lösningar. Systemet om-
fattar automatiskt reglerade inverterstyrda fläktar.

Av fem fläktar är tre försedda med vanliga brytare och två är 
automatiska. Ventilationen regleras enligt luftmängden, fukt-
halten och temperaturen. Eftersom alla fläktar inte alltid snur-
rar på full effekt, minskar elförbrukningen i takt med att fläktar-
nas varvantal minskar.

Efter att den nya uppfödningshallen tagits i bruk har gården 
utrymme för uppfödning av 85 000 broilrar. Med hjälp av 
automatiken får man de rätta förhållandena för broilrar. Det 
är viktigt eftersom dunungarna som kommer för uppfödning 
behöver 34 graders temperatur direkt när de anländer till upp-
födningshallen. När djuren växer producerar de värme, fukt 
och gaser, för vilket ett system som reagerar på förhållandena 
lämpar sig väl. Människan behövs ändå för att följa upp dju-
rens beteende och jämföra förhållandena med normvärdena. 
Vid behov kan användaren justera ventilationens normvärden, 
men maskinen sköter om det ända till den följande kontrollen.

På gården har man också fäst uppmärksamhet vid ventila-
tionskanalens konstruktion. Ventilationskanalen blir bredare i 
den övre ändan och saknar hatt upptill. På så sätt är luftmot-
ståndet så litet som möjligt.

Fukthalten följer man aktivt upp i broilerhallar. Alltför mycket 
fukt måste avlägsnas med hjälp av ventilationen vilket förbru-
kar energi. T.ex. på ett kyligt golv kondenseras fukten på golvy-
tan om man sprider ut torrströet innan golvkonstruktionerna 
har värmts upp. Därför värmer man alltid upp golvet innan 
ströet sprids ut. På så sätt kan man optimera användningen av 
energi för uppvärmning och ventilation.

Med vindens kraft
Vid produktion av vindenergi konverteras luftströmning-
arnas rörelseenergi med vindturbiner till el- och värme-
energi. De vindkraftverk som används på gårdar är från 
några tiotals kilowatt till hundratals kilowatt.

Vindkraftverket borde placeras på en så blåsig plats som 
möjlig såsom vid kusten, på ett havsområde, på en öp-
pen åker eller i en brant eller på toppen av en hög backe. 
Navet borde också vara placerat så högt uppe som möj-
ligt och klart ovanför byggnader och trädtoppar efter-
som vindpotentialen ökar ju högre upp man befinner sig. 
Rekommenderad navhöjd är minst 80 meter.

Vindkraftverket börjar producera el vid en vindhastighet 
på minst tre meter i sekunden och uppnår den nominella 
effekten vid ungefär 13–14 meter per sekund. Beroende 
på vindkraftverket är den högsta vindhastigheten vid vil-
ken el produceras 20–25 m/s. När man överväger vind-
kraft lönar det sig att bekanta sig med modellering av 
vindpotentialen, Finlands vindatlas (www.tuuliatlas.fi). 
Det är också motiverat med tillräckligt långvariga mät-
ningar av de lokala vindförhållandena, speciellt när man 
planerar att bygga större vindkraftverk.

Steg mot energisjälvförsörjning
På Jussi Oittinens broilergård i Sastamala har man strä-
vat till att frångå fossila bränslen och därför investerat 
i vindkraft. Kraftverket anskaffades begagnat från Hol-
land och produktionen av el påbörjades år 2005. Årligen 
produceras nu 250 000 kilowattimmar såväl för eget 
bruk som till det nationella elnätet.

Gården har utrymme för uppfödning av 140 000 broilrar. 
Per år förbrukas 1 500 000 kWh värme. Elförbrukningen 
uppgår till 250 000 kWh och arbetsmaskinerna förbru-
kar 10 000−12 000 liter bränsle per år.

I det stadiet när vindkraftverket planerades utfördes inte 
vindmätningar på gården eftersom de ansågs vara allt-
för dyra i förhållande till investeringen på 130 000 euro.

”Den nya Finlands vindatlas skulle nog ha varit bra 
bakgrundsmaterial för planeringen av vindkraftverket”, 
berättar Oittinen. ”När man skaffar ett begagnat kraft-
verk finns det skäl att fästa uppmärksamhet vid att man 
också erhåller ändamålsenliga bruksanvisningar och 
servicemanualer”, fortsätter Oittinen. Basservice av 
kraftverket, vilket i praktiken betyder smörjning av lagre-
na utförs halvårsvis. Oljebyten utförs enligt behov med 
1,5–5 års intervaller.

På Oittinens gård har man också gjort andra investering-
ar i förnybar energi och förbättrat energieffektiviteten.
Gårdscentrum har man värmt upp med pellets sedan år 
2003 och produktionsfastigheterna med flis och stycke-
torv sedan år 2007.

Jussi Oittinens tips för grundande av vindkraftverk:
Det lönar sig att överväga anskaffning av ett begagnat 
kraftverk för att minska investeringskostnaderna.
Det är bra om kraftverket har automatisk justering av 
vinkeln på rotorbladen.
Leverans enligt ”Nyckeln i handen” -principen rekom-
menderas.
Tillgången till service måste säkras.
Goda vägförbindelser till byggplatsen.
Det är viktigt att placera vindkraftverket i närheten av 
en högspänningsledning.
Vindkraft är en typisk källa till tilläggsenergi.
Man måste beakta miljöaspekterna.

Till vad förbrukas det energi 
på en fjäderfägård?
I broilerhallar förbrukas det mest energi till värmepro-
duktion, t.o.m. 65–80 procent av gårdens totala energi-
förbrukning. Resten fördelas mellan el och bränslen till 
arbetsmaskinerna. Energi förbrukas ungefär 1,5 kilowat-
timmar per producerat slaktkilo av broiler.

I värphönshus är den årliga energiförbrukningen i genom-
snitt ungefär 5,7 kilowattimmar per djurplats.

Ventilationen i broilerhallar
Ofta är ventilationen i äldre broilerhallar endast delvis 
automatisk. I dem regleras tilluften manuellt så att luck-
orna öppnas eller stängs enligt förhållandena ute, un-
dertrycket och hur fåglarna är placerade. Frånluftsfläk-
tarna reglerar mängden utgående luft automatiskt enligt 
värme och temperatur.

I nyare uppfödningshallar styrs ventilationen automa-
tiskt av inverters. Ställningen på tilluftsspjällen justeras 
enligt undertrycket eller så använder man utöver från-
luftsfläktar också tilluftsfläktar. 

När fläktarna är avslagna förhindrar kallrasskydden att 
luft strömmar in. Deras betydelse betonas i broilerhal-
lar. När dunungarna anländer är temperaturen ungefär 
34 grader och ventilationen är avslagen. Den kan också 
vara helt avstängd när man börjar värma upp hallen 
redan flera dagar innan dunungarna anländer.

Belysning
Det lönar sig att noggrant planera belysningen i broiler-
hallar och använda energisparlampor som producerar 
ljus av jämn kvalitet. Energisparlampor finns att få både 
som gängade och som lysrör.

Fördelen med dem är att ljuset har jämn kvalitet och 
lamporna har långa bytesintervall. Nuförtiden finns det 
också modeller som kan användas med dimmer.

”Ventilationstekniken är pålitlig. Men det behövs ett samarbete mel-

lan människan och datorn så att förhållandena kan hållas optimala för 

produktionen och fåglarnas välmående”, konstaterar Petri Yli-Soini.

”När man planerar att investera i ett vindkraftverk lönar det sig att 

överväga leverans enligt ”nyckeln i handen” -principen”, säger Jussi 

Oittinen.
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Energiknep för spannmålsgården
SPANNMÅL TORKAS ofta i torkar som drivs med olja. Så 
gjorde man också tidigare på Tapani Brofeldts spannmålsgård 
i Hämeenkoski i Päijänne-Tavastland. För att torka spannmå-
len som tröskats från odlingarna på hundra hektar förbrukades 
som mest 20 000 liter olja.

Spannmål torkas med flis
Brofeldt beslöt sig för att förbättra gårdens energieffektivitet 
och övergå till torkning med flis. Förutom att ersätta oljeför-
brukningen hade man också som målsättning att samtidigt 
förbättra kostnadseffektiviteten för användningen av appara-
turen.

Nu utnyttjar gårdens tork två containrar av vilka den andra är 
mobil. Den mobila containern är försedd med hjul, 30 kubiks 
flissilo och -transportör. Containern, det 400 kilowatts brän-
narhuvudet och automatiken som styr flistransportören flyttas 
för vintern i samband med granngårdens svinstall och ansluts 
där till gårdens värmepanna. När containern är placerad vid 
torken använder svingården olja som ersättande värmekälla. 

När torken inte behöver en egen flisinmatningsenhet eller 
därtill hörande automatik – den lånas ju endast från svinstal-
lets värmecentral på hösten – halveras investeringsnivån för 
flisanläggningen. På Brofeldts gård har inbesparingen varit 
25 000–30 000 euro.

”Med de här arrangemangen har vi fått utnyttjandet av flisen 

Gårdens biobränslen
Skogsflis är det allmännaste bränslet för värmeproduk-
tion på gårdarna. I samband med skogsvårdsarbetena 
fås energiträ för produktion av antingen flis eller klab-
bar dvs. småved. För tillfället utvecklas och testas också 
mindre träförgasningsanordningar med vilka man kan 
producera både el och värme. I dessa är elproduktions-
effekterna några tiotals kilowatt.

Vid torkning av spannmål kan man med stoker-ut-
rustning utnyttja en omfattande mängd biobaserade 
bränslen såväl i system med luftugn som i vattenburna 
system. Till bränsle duger bl.a. flis, träbriketter, -pellets, 
stycketorv, torvpellets, spannmål, rybs och avfall från 
spannmålstorkens förrensare. Spannmålshalm och stjäl-
kar av oljeväxter kan också brännas. På marknaden finns 
det multibränslepannor i lämplig storleksklass för går-
dar, detsamma gäller system för inmatning och kross-
ning av balar. När man bränner halm bildas det mycket 
aska och dessutom frätande ämnen som ökar korrosio-
nen av pannan.

Träpellets lämpar sig också till bränsle i bostadshus och 
i vissa fall också i gårdsvärmecentraler. Jämfört med 
värmevärdet för en fliskubik 800 kilowattimmar är vär-
mevärdet för en kubik träpellets ungefär fyrfaldig dvs. 
3 000–3 300 kilowattimmar.

Stöd för värmecentralsinvesteringar på gårdar
Stöd kan beviljas för nybyggnad, grundrenovering och 
utvidgning av en värmecentral på en gård om värme-
centralen helt och hållet eller delvis betjänar gårdens 
produktionsverksamhet.

Förutsättningen för beviljande av stöd för nybyggnad, 
utvidgning eller grundrenovering av en värmecentral är 
att centralen utnyttjar spillvärme, värme från vattendrag, 
luften, jordmånen eller solen eller någon annan förnybar 
energikälla inklusive biomassa. Om energikällan är torv 
måste värmecentralen också kunna producera värme 
med hjälp av trä eller någon annan förnybar energikälla.

Stöd beviljas inte för kostnader som beror på att värme-
centralen kan utnyttja olja, stenkol eller andra motsva-
rande fossila bränslen. Tilläggsinformation om stödvill-
koren fås från ELY-centralerna.

Varmluftstorkning
Varmluftsstorkning kräver mest energi i spannmålspro-
duktionen. En central energisparåtgärd anknyter också 
till varmluftstorkningen som i Finland är den allmän-
naste metoden att hantera spannmål före lagringen. 
Varmluftstorkning passar för de flesta gårdar eftersom 
det inte begränsar användningen av spannmålen i ett 
senare skede. Vid varmluftstorkning kan man också ut-
nyttja biobaserade bränslen.

I samband med placeringen av torken lönar det sig att 
beakta vädersträcket så att man också kan utnyttja 
solenergin vid spannmålstorkningen. När torken är pla-
cerad på en sydsluttning och behandlad så att ytan är 
mörk, förvärms torkningsluften av solen.

Kalluftstorkning och övriga metoder 
att konservera foder
Till kalluftstorkning förbrukas 75 procent mindre energi 
än vid varmluftstorkning. Kalluftstorkning används för 
det mesta för torkning av vallfrö. Torkningstiden är ändå 
längre än vid varmluftstorkning. Vid produktion av foder-
säd kan man ersätta torkningen med färskensilering eller 
syrabehandling vilka inte kräver värmeenergi.

Efter spannmålstorkningen transporterar Tapani Brofeldt värme-

centralens andra container till grannens svingård.

Till vad förbrukas det energi 
på spannmålsgården?
På spannmålsgårdar förbrukas energi i form av bränsle 
vid traktor- och maskinarbeten samt vid spannmålstork-
ningen. Elektricitet förbrukas 20–30 procent mindre än 
på husdjursgårdar.

Plöjningen är det mest energiförbrukande arbetssta-
diet. Därnäst är energiförbrukningen störst vid sådd och 
tröskning beroende på typen av såmaskin. Energiför-
brukningen vid såbearbetning dvs. direktsådd är relativt 
liten, på en hektar går det åt 13,5 liter bränsle.

I förhållande till skördemängderna förbrukas det speci-
ellt mycket energi till att torka spannmålsskörden under 
våta höstar, t.o.m. mer än vid alla övriga arbetsskeden 
sammanlagt.

vid spannmålstorkningen i förhållande till investeringen till en 
förnuftig nivå”, bedömer Brofeldt. Han agerar som svinstallets 
värmeföretagare vid sidan av skötseln av spannmålsgården.

Energieffektiviteten har också i övrigt beaktats på gården. För-
utom biobränsle använder Brofeldt direktsådd och näringsäm-
nena i flytgödseln från smågrisproduktionen på granngården.
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PÅ GÅRDAR MED trädgårdsproduktion på friland förbrukas 
det energi i åkerarbetena, bevattningen, skörden och frost-
skydd i form av sprinklerbevattning. Energi förbrukas även till 
lagring och till att göra trädgårdsprodukterna handelsdugliga.

Det väsentliga med bevattningen är att bedöma behovet. Man 
kan mäta jordens fukthalt med fuktmätare dvs. tensiometer. 
Den är till hjälp så att man bevattnar rätt vilket förbättrar pro-
dukternas kvalitet och samtidigt också trädgårdsproduktio-
nens energieffektivitet.

Skördens kvalitet inverkar också på lagringen. Det är mycket 
viktigt med kvalitetskontroll före lagringen eftersom produkter 
av dålig kvalitet lätt förskäms och försämrar de lagrade pro-
dukternas kvalitet. Då har energi gått till spillo och man uppnår 
inte tillräckligt bra ekonomiskt resultat för skörden.

Bra isolering och täta dörrar i kyllagret är grunden för energi-
effektiviteten i lagringen. Det är bra om det finns en infälld 
gångdörr som är mindre än den egentliga dörröppningen som 
är avsedd för frakt av produkter i lagret. Då behöver man inte 
alltid öppna den stora dörren när man sticker sig in i lagret. Det 
är dessutom förnuftigt att använda dörrförhängen.

Det är viktigt att man i kyllager högst förvarar den maximala 
mängd produkter som kylanordningarnas dimensionering tillå-
ter så att apparaturens utnyttjandegrad inte minskar. Det finns 
också skäl att undvika alltför kraftig nedkylning eftersom det 
kräver extra energi. Det lönar sig att följa upp temperaturen i 
kylrummet med en särskild termometer utöver den tempera-
turmätning som termostaten utför.

Trädgårdsproduktion på ett smart sätt

Effektiva maskiner och transporter
På Vehviläinens lökgård är arealen 300 hektar av vilket lök 
odlas på en dryg tredjedel. På gården produceras fem miljo-
ner kilo lök per år.

”Produktionens lönsamhet har ställt oss inför en utmaning. 
Till följd av det har vi har varit tvungna att noggrant fundera 
var vi kan förbättra effektiviteten och lönsamheten”, berät-
tar Pekka Vehviläinen.

För bevattning av åkerområdet transporterar man vatten till 
åkern med en ca 20 000 liters vattentank. Det minskar vä-
sentligt trafiken till gårdscentrum för påfyllning av sprutan. 
Med en vattentank kan man bespruta en areal på 120–250 
hektar. På så sätt undviker man jämfört med tidigare t.o.m. 
åtta avhämtningsomgångar från gårdscentrum. Mycket 
arbetstid sparas också.

”Tidigare bevattnade vi under ett dygn en areal på 20 hek-
tar, nuförtiden 100 hektar. Vi sparar även bränsle”, bedömer 
Vehviläinen.

Vehviläinen har också skaffat stora släpvagnar till gården. 
Med vagnarna har man kunnat effektivera transporten av 
skörden. ”Förr transporterade vi lökar med åtta kubiks kär-

ror, nu är kärrornas volym 35 kubik. Antalet transporter har 
minskat med ungefär en fjärdedel.”

Arbetsmaskinerna används effektivt på gården. I samband 
med sådden utförs jordbearbetningen, blasten slås och lyfts 
på sträng på samma gång. Gårdens maskiner är breda och 
därför kan samma areal skötas på mindre arbetstid och med 
mindre bränsle.

”När vi planerade att skaffa en bredare maskin för sättning 
av löken närmade vi oss frågan via effektiviteten och tidsin-
besparingen. Vi upptäckte att man också kan sätta ungefär 
20 procent mer sättlök per hektar vilket ökade hektarpro-
duktionen.”

”Den nya traktorns automatik styr motorns varvantal vilket 
minskar bränsleförbrukningen. Nu kan man inte köra på fel 
sätt med den”, säger Vehviläinen. På Vehviläinens gård har 
man också fäst uppmärksamhet vid lagringen av löken. Stor-
leken på löklådorna har man ökat med nästan 70 procent 
vilket möjliggör transport av en större lökmängd till lagret 
på en gång. Det minskar förstås på mängden arbetstid och 
bränsle som behövs för arbetsskedet.

Kyllager och kylanordningar
När man installerar termostatet för en temperaturstyrd 
kompressor skall man komma ihåg att nära taket är tem-
peraturen högre än nere i lagret.

Kondensorn skall också placeras förnuftigt i förhållande 
till dörröppningen. Om t.ex. temperaturen är på minus-
grader i kyllagret och kondensorn är placerad nära dörr-
öppningen fryser fukten i luften på kondensorns yta när 
dörren är öppen och kondensorns utnyttjandegrad för-
sämras.

Det är inte förnuftigt att kondensorn är placerad på 
en solig eller annars varm plats för att inte dens fläkt-
effekt skall stiga i onödan. Med hjälp av en styrenhet kan 
man reglera fläkteffekten steglöst enligt temperaturen i 
kondensorutrymmet, varvid t.ex. fläktarna fungerar med 
liten effekt när vädret är kyligt.

I lagret skall man högst förvara den maximala mängden 
produkter som dimensioneringen av kylanordningarna 
tillåter. överbelastning försämrar apparaturens utnytt-
jandegrad.

Under den tid som kylanordningarna används är det 
viktigt att utföra service tillräckligt ofta. Ytorna på kon-
densorn skall man t.ex. hålla fria från skräp så att den 
fungerar så effektivt som möjligt.

Bevattningssystem
Rören och pumparna i bevattningsanordningarna skall 
hållas i skick. Läckage i tätningar och hål förorsakar 
tryckförlust och kräver därmed större effekt av traktorn 
för att uppnå samma bevattningsradie.

Skicket på sugledningens bottenventil måste följas upp. 
Ifall den inte fungerar och rörsystemet töms på vatten, 
måste bottenventilen fyllas på nytt antingen delvis el-
ler helt och hållet. På långa rörsystem betonas energi-
förbrukningen för omfyllnaden. Rätt dimensionering av 
pumpen och rörsystemet är a och o med tanke på ener-
gieffektiviteten.

En traktor av rätt storlek och pumpen belägen nära 
vattnet är till hjälp. För att spara energi i traktordrivna 
bevattningssystem är det bra att välja en traktor av rätt 
storlek och placera pumpen nära vattnet. Om man är 
tvungen att belasta traktorn nära maximala varvtal för-
brukar den rikligt med bränsle.

Vid droppbevattning använder man vanligtvis filtrerat 
vatten från en sjö eller bevattningsbassäng. Filtrering är 
viktigt så att munstyckena inte stockas.

Stockningar förorsakas såväl av sand som av organisk 
materia i vattnet. Om droppbevattningen också om-
fattar gödsling kan gödseln kristalliseras på insidan av 
slangarna. En viktig serviceåtgärd är då att skölja rörsys-
temet så att stockningarna avlägsnas.
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För gårdar som planerar en biogasanläggning är det enligt Rii-
himäki förnuftigt att minimera kostnaderna för att sätta igång 
produktionen. Det lönar sig att beakta de befintliga konstruk-
tionerna och i samband med att man planerar en ny ladugård 
eller nytt svinstall finns det skäl att överväga investering i en 
biogasanläggning. Då kan anläggningen bättre integreras i 
produktionsbyggnaderna.

”Med eget arbete, nivån på automatiseringen och eventuella 
återanvända delar kan man sänka priset på investeringen. Det 
är förnuftigt att planera grundande av en biogasanläggning 
som ett gemensamt projekt för flera gårdar. Dessutom lönar 
det sig att överväga alternativet att pumpa slam och överföra 
gas längs med rör på så sätt att rörlinjerna skulle installeras i 
samma kanal.”

Förnybar energi
EN GÅRD KAN också själv börja producera energi från för-
nybara källor för värme, el eller trafikbränsle. Trä- och åker-
biomassa är bekanta energikällor. Mera information om dem 
finns på sidan 13 i den här broschyren. Man har också börjat 
använda vindkraft för gårdar, sid 11.

Flytgödsel till biogas och gödsel
På Harri Riihimäkis gård i Halso har man fr.o.m. år 2003 pro-
ducerat biogas av flytgödseln från grisningsstallet. Årligen 
producerar biogasanläggningen 250 000 kilowattimmar el 
för eget bruk och till det nationella elnätet och värme mer än 
500 000 kilowattimmar.

Råvara för anläggningen är flytgödsel från svinstallet, slam 
från Halso kommuns reningsverk och övriga fraktioner såsom 
förbehandlat och hygieniserat fett och potatisavfall. Flytgödsel 
behandlar man ca 2 500 kubik och övriga fraktioner högst ca 1 
500 kubik per år. För anläggningens anskaffningspris 250 000 
euro har man beräknat en återbetalningstid på 7-12 år bero-
ende på mängden och kvaliteten på substraten.

”Flytgödseln fungerar som transportmedia med vilken man 
transporterar energieffektivare fraktioner till processen”, be-
rättar Riihimäki. För fraktioner som kommer utanför gården 
debiteras en portavgift som betydligt förbättrar anläggningens 
lönsamhet. 

Från det slam som kommer till gården tas regelbundet prover 
och resultaten förmedlas till ELY-centralen. Tungmetallhalter-
na i slammet från kommunen har inte överskridits och därför 
lämpar sig slutprodukten som gödsel på spannmålsåkrar. Gäl-
lande processen och de objekt där slutprodukten kan utnytt-
jas har Riihimäki förhandlat med Livsmedelssäkerhetsverket 
Evira.

”Genom bioförgasning har vi fått utmärkt gödsel av flytgöd-
seln”, konstaterar Riihimäki. Med hjälp av biogasanläggningen 
har vi kunnat ersätta inköpt el och ungefär 77 000 liter bränn-
olja per år. Användningen av konstgödsel har vi också kunnat 
ersätta så att vi numera endast skaffar det för grundvatten-
områdena. Att sätta igång produktionen och produktionen i 
sig själv har fungerat oklanderligt. Tillståndsprocesserna fram-
skred väl. Det var också lätt att ansluta sig till elnätet och det 
gick i gott samarbete med innehavaren till elnätet.

”Uppföljningen av elproduktionen och -förbrukningen är enkel 
med hjälp av det fjärravläsbara systemet”, berömmer Riihi-
mäki.

Värme och el från solen
Solenergi kan också användas som tillägg till värme- 
eller elproduktionen. I södra Finland är strålningsenergin 
från solen ungefär 1 000 kWh per varje kvadratmeter.

Solvärmepaneler används för uppvärmning av det 
varma bruksvattnet och byggnaderna, och med sol-
elpaneler kan man förvandla solenergin till el. System 
med solelpaneler ansluts antingen till elnätet eller till en 
ackumulator. Solenergi utnyttjas vid sidan av den övriga 
energiproduktionen.

Med hjälp av solpaneler kan man av strålningsenergi 
producera el med ca 15 procents och värme med unge-
fär 25–35 procents utnyttjandegrad.

Jordvärme året runt
En värmepump överför värme i riktning från kyligare 
till varmare och kan också användas för att kyla ner 
inomhusutrymmen. För att fungera kräver värmepum-
pen elektricitet.

1. En luft-luftvärmepump tar upp värme från luften och 
värmer upp inneluften.                                                      

2. Med en luft-vattenvärmepump kan värmeenergin 
från luften överföras till ett vattenburet värmefördel-
ningssystem. När det är kallare än 15 köldgrader behöver 
luftvärmepumpen tilläggsvärme som stöd.

3. En frånluftsvärmepump tar tillvara värmen i byggna-
dens frånluft, och värmen kan överföras till ett vatten-
buret uppvärmningssystem. Som stöd kräver systemet 
en tilläggsvärmekälla.

Med jordvärmepump och plaströrsystem som instal-
lerats i marken eller i vattendrag kan man samla upp 
värmeenergi som lagrats i marken för att värma upp 
bostads- och produktionsbyggnader. Rörsystemet kan 
installeras i marken, i vattendrag, i borrbrunn samt i flyt-
gödselrännan i ladugården eller svinstallet.

Jord- och vattenvärme är säkra och jämna värmekällor 
året runt. Fördelen med en värmekollektor som place-
rats i en borrbrunn är att energiutbytet är ungefär dub-
belt jämfört med ett rör som installerats i marken.

Biogas
På en gård kan man förbättra biogasanläggningens ut-
nyttjandegrad genom att utöver gödseln också behandla 
åkerbiomassan och biobaserade fraktioner som kommer 
utifrån såsom slam från slamavskiljare och från samhäl-
lenas reningsverk samt lämpliga sidoflöden från livsmed-
elsindustrin. När man använder fraktioner som kommer 
utifrån måste man vid behandlingen och utnyttjandet av 
slutprodukten beaktade begränsningar som lagstiftning-
en sätter för att använda dem som gödsel på åkern eller 
i en annan omgivning.

Hemmaproducerad diesel
På sin egen gård har Antti Sarvela i Idensalmi koncen-
trerat sig på utsädesproduktion för vall och spannmål. 
Byggnaderna och verksamhetsutrymmena värms upp 
och spannmålen torkas med gårdens egen biodiesel. 
Av det bränsle som används vid åkerarbetena är mer än 
hälften biodiesel och av elektriciteten produceras unge-
fär hälften med egen dieselgenerator.

Biodiesel framställs ofta genom att pressa rybs- och 
rapsfrö. När oljan är pressad från fröna får man som 
pressrest ett bra proteinfoder. Pressad växtolja kan di-
rekt användas som bränsle för uppvärmning men olje-
brännaren skall lämpa sig för det. 

På Sarvelas gård påbörjade man produktion av biodiesel 
år 2006. Årligen producerar biodieselanläggningen ca 
19 000 liter, kapacitet skulle den ha för t.o.m. 500 000 
liters årlig produktion. I anläggningen behandlas växt-
baserade avfallsfetter  från på restauranger och snabb-
matsställen i närområdet. Dieselanläggningen kostade 
75 000 euro.

”Ifall anläggningen byggs med en relativt förmånlig in-
vesteringsnivå och anskaffningspriset för råvaran inte 
stiger alltför mycket är det möjligt att få lönsamhet i bio-
dieselproduktionen”, funderar Sarvela.

När Sarvela satt igång med saken hade myndigheterna 
inte tillräckligt med information om produktionen. Det 
ledde till att för att få igång produktionen krävdes t.ex. 
utredning av tillstånd och övervakningen.
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ENERGIFöRBRUKNINGEN för boendet och fritiden kan vara 
förvånansvärt stor på gården. Det lönar sig att undersöka möj-
ligheter till att effektivera energianvändningen.

T.o.m. en tredjedel av hushållets uppvärmningsenergi kan gå 
åt till uppvärmning av bruksvatten. I Finland är den genom-
snittliga vattenförbrukningen per invånare närmare 155 liter 
per dygn, och av det är ungefär en tredjedel varmt bruksvatten. 
För uppvärmning av det varma bruksvattnet behövs årligen 
800–1 200 kilowattimmar energi.

Förbrukningen av hushållsel beror i stor utsträckning på bo-
stadens storlek och utrustningsnivå. Med bruksvanorna och 
valet av utrustning kan man påverka förbrukningen betydligt. 
Hemelektronikens andel har uppskattats till 12 procent och 
kylanläggningarnas till 13 procent.

Finländarna badar bastu i genomsnitt två gånger per vecka. 
En elektrisk bastuugn förbrukar i familjebruk årligen ungefär 
tusen kilowattimmar, dvs. t.o.m. mer än en tiondedel av den 
totala årliga elförbrukningen. Till belysning går det åt ungefär 
en femtedel av hushållselektriciteten.

Till uppvärmningen förbrukas vanligtvis ca hälften av den 
totala energin som används. I en bostad som värms upp med 
el påverkar de stödjande uppvärmningsformerna elförbruk-
ningen. En travad kubikmeter ved ger t.ex. ungefär tusen kilo-
wattimmar värmeenergi.

Det är viktigt att fönster och dörrar är täta med tanke på hem-
mets värmeenergiförbrukning. 

Anskaffning av el
Elpriset består av elenergi, överföringstjänst (elöverfö-
ringsavgift), accis, försörjningsberedskapsavgift samt 
mervärdesskatt. Priset på överföringen bestäms av det 
lokala elnätsbolaget, men elenergi kan fritt konkurrens-
utsättas. Utöver att spara på el kan man på gården spara 
i elkostnader genom att konkurrensutsätta elbolagen 
samt med eltariffer.

Ifall det egna elbolagets utbud och elmätare möjliggör 
det kan man betala olika pris för elektriciteten beroende 
på när den används. Priset för såväl elenergin som över-
föringen kan definieras med olika tariffer dvs. prissätt-
ningsmetoder och de kan vara av olika typ. De vanligaste 
tarifferna är tids- och säsongstariffer. Tidstariffer är t.ex. 
dags- och nattelektricitet av vilka nattel är billigare. En 
säsongstariff kan omfatta t.ex. vintervardagselektricitet 
och övriga tider, varvid elektriciteten är förmånligare un-
der den övriga tiden. Benämningarna och tidsperioderna 
varierar enligt elbolaget. Förhandlingar om eltarifferna 
görs med elbolaget. Mera information om ämnet: www.
energiamarkkinavirasto.fi (Energimarknadsverket) och 
www.energia.fi/SE.

Energieffektivitet i livets 
olika situationer
Kör ekonomiskt
Genom sparsamt körsätt kan man minska bränsleför-
brukningen och utsläppen. 
Föruppvärm motorn vid temperaturer under +5 grader. 
Också vid hård kyla räcker det med att använda motor-
värmaren i två timmar.
Undvik kupévärmare, den värmer inte motorn.
Tryck inte gaspedalen i botten när du startar motorn.
Undvik att ha bilen på tomgång.
Växla till högre växel på låga varvtal (för bensindriven 
personbil under 2 500 rpm och för dieselpersonbil un-
der 2 000 rpm).
Upprätthåll en jämn hastighet. Var förutseende i trafiken 
för att uppnå jämn körhastighet.
Bromsa jämnt.
Sträva till att undvika onödig extra vikt i bilen.
Undvik onödig användning av extra redskap som ökar 
luftmotståndet, t.ex. skidboxar.
Undvik onödig användning av luftkonditioneringen.
Kontrollera däcktrycket, lågt däcktryck ökar rullmot-
ståndet och bränsleförbrukningen.
Bilens tilläggsutrustning såsom bränsleförbrukningsmä-
taren är till hjälp med att minska bränsleförbrukningen.

Värmehushållning
Med ackumulerande öppen spis eller bakugn kan man 
täcka 10–30 procent av uppvärmningsenergibehovet.
En för människan hälsosam och behaglig rumstempera-
tur är 20–22 grader. I sovrummet räcker det t.o.m. med 
några grader mindre, i lagerutrymmen och garage 5–12 
graders temperatur.
Genom att sänka rumstemperaturen med en grad mins-
kar kostnaderna för uppvärmningen med t.o.m. fem pro-
cent.
Vid het väderlek skall man minska på byggnadens in-
terna värmelaster, släcka onödiga värmeproducerande 
elapparater och belysning samt undvika att värma upp 
bastun eller eldstäder.
För säkra dig om att fönstren och dörrarna är täta.
Kontrollera regelbundet skicket på batterierna och ter-
mostaten.
Täck inte över termostat med möbler eller gardiner.
Vädra effektivt och snabbt.
Gardiner och persienner skyddar för solens hetta.
Vädring via fönster skall utföras på den skuggiga sidan.

I bastun
Mer än hälften av en elektrisk bastuugns förbrukning 
går åt till att förvärma bastun och resten till att upp-
rätthålla värmen. Värm alltså upp bastun på en gång för 
hela familjen.
Utöver antalet uppvärmningar inverkar i en eluppvärmd 
bastu också den tid man badar och temperaturen direkt 
på elräkningen. Vid t.ex. 100-graders värme är energi-
förbrukningen 20–30 procent större än vid 80-graders 
värme.
Med hjälp av rätt dimensionerad ventilation kan man 
uppnå en jämn temperatur varvid bastuugnens termo-
stat kan justeras på mindre effekt utan att behöva göra 
avkall på bra bastubad.

Elapparater
När du skaffar elapparatur, fäst uppmärksamhet vid 
energimärkningen, det ger jämförbar information om 
apparaturens energieffektivitet. Den verkliga energiför-
brukningen beror ändå i stor utsträckning på hur man 
placerar och har för vana att använda utrustningen.
Bekanta dig alltså noggrant med bruksanvisningar och 
-tips.
Håll inte apparaterna på stand by -beredskapsläge när 
de inte används.

Tillredning och förvaring av mat
Kylförvaring, matlagning och diskning förbrukar mycket 
energi och vatten.
Placera kylanordningarna tillräckligt luftigt och långt 
ifrån värmekällor såsom spisen och diskmaskinen. Ställ 
in en lämplig förvaringstemperatur och undvik att fylla 
anordningen helt och hållet.
Använd kokkärl med tjock botten och lock, värm upp på 
en gång endast den mängd som behövs i så litet vatten 
som möjligt och utnyttja förvärmnings- och eftervärme.
En diskmaskin är ofta ett lönsammare alternativ än att 
diska för hand.
Tvätta fulla maskiner, välj tvättprogram enligt hur smut-
sig disken är och undvik försköljning av kärlen.

Byktvätt och -torkning
Tvätta fulla maskiner och beakta skötselanvisningarna 
för textilerna och doseringsanvisningarna för tvättme-
del.
Att låta byket torka ute på snöre är den energieffekti-
vaste lösningen.

Energieffektivt också hemma

Vattenhushållning
Undvik att använda vatten i onödan.
Undvik att använda badkar, det förbrukar femfaldigt mer 
vatten jämfört med dusch.
Reparera läckande kranar och wc-behållare.
Justera flödet i kranarna till passlig nivå, för duschkran 
12 och för tvättställskran 6 liter vatten per minut.

På gårdsplanen
Man kan minska onödig energiförbrukning av elektro-
niska och automatiska system som håller gårdsplanen 
ofrusen med hjälp av ett utomhustermostat som tillåter 
uppvärmning endast när det är kallt. 
För skötseln av gårdsplanen och trädgården lönar det sig 
att välja energieffektiva maskiner och på en liten gårds-
plan klarar man sig ofta enbart med muskelkraft.
En timer är behändig för att styra springbrunnar, vatten-
automater eller strålningsvärmare på gården. 



Tilläggsinformation 

Lantbrukets energiprogram och information om energieffektivitet på Motivas sidor:
www.motiva.fi/lantbruk

Jord- och skogsbruksministeriet:   
www.mmm.fi/energiprogram

Landsbygdsverket:
www.mavi.fi/energiprogram

Arbets- och näringsministeriet/Energiavdelningen, energi- och klimatpolitik:
www.tem.fi
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