
 

   

Kurs om ventilation och klimatisering 
i djurstallar  
 

Kursen hålls av HIR Skåne tillsammans med ventilationskonsult Sivert Johansson som har 

mångårig erfarenhet av ventilation och klimatisering i djurstallar. Kursen syftar till att ge 

utökade kunskaper om hur ventilation och klimatisering i ett djurstall fungerar och påverkar 

djur- och stallmiljön m.m. Teori och praktik varvas. Tillfälle ges att lära sig utföra egna 

enklare stallmiljöundersökningar. Kursen kommer främst behandla mekanisk ventilation. 

Innehåll; 

 

- Djurens behov – Ventilationsbehov, termisk komfort – vikten av rätt styrning och 

dimensionering för god stall- och djurmiljö samt energibesparing, minskad 

ammoniakavgivning 

- Olika ventilations- och värmeinstallationer – utformning, kapacitet, placering etc. för 

reducerad ammoniakavgång, god djurmiljö 

- Energibesparande åtgärder – underhåll, styrning, kapacitet 

- Visning av hur olika miljöparametrar kan mätas i stall (NH3, CO2, T, rf, 

luftrörelser/rökgasstudier, lufthastigheter) samt dess påverkan på miljö och klimat 

 

 

Önnestadsgymnasiet, Skolgatan 37, 291 73 Önnestad 

Den 13 november 2018 kl. 9.30- ca 16.00 

 
Kostnad för förmiddags- och eftermiddagsfika samt lunch (ca 200 kr) faktureras i efterhand.  

 

Anmälan via denna länk 
 

Aktiviteten är delfinansierad med EU-medel via Länsstyrelsen i Skåne.   

http://hushallningssallskapet.se/calendar/ventilationskurs/


  

 

Greppa Näringen erbjuder kostnadsfri rådgivning som både lantbrukare och miljön  

tjänar på. Målen är minskade utsläpp av klimatgaser, minskad övergödning och säker  

användning av växtskyddsmedel. Greppa Näringen  drivs i samarbete mellan Jordbruksverket, 

 LRF, länsstyrelserna samt ett stort antal företag i lantbruksbranschen. 

  
Greppa Näringen | Elevenborgsvägen 4 | 230 53 Alnarp | 0771- 573 456 | www.greppa.nu 

Program 

   

09.30-10.00 Samling och fika  

10.00-10.15 Introduktion till Greppa Näringen Cecilia 

10.15-11.00 Djurens behov – ventilationsbehov, 

termisk komfort  

Cecilia 

11.00-12.00 Ventilation, klimatisering, styrning  Sivert 

12.00-13.00 Lunch  

13.00-14.00 Energibesparande åtgärder Nils 

14.00-14.30 Stallmiljöundersökning genomgång 

av instrument i grisavdelning 

Sivert, Nils, Cecilia 

14.30-14.45 Fika  

14.45-15.45 Praktiska övningar i grisavdelning Sivert, Nils, Cecilia 

15.45-16.00 Utvärdering Cecilia 

 

Föreläsare 

   

Sivert Johansson, 

ventilationskonsult 
070-600 23 45 sivert54@telia.com 

   

Nils Helmersson 

energirådgivare 

HIR Skåne 

070-816 10 33 nils.helmersson@hushallningssallskapet.se 

   

Cecilia Hagberg, 

byggrådgivare,  

HIR Skåne 

070-894 53 37 cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se 

 

Har du frågor, kontakta: 

Cecilia Hagberg 
070-894 53 37 
cecilia.hagberg@hushallningssallskapet.se 

Välkommen!  

 


