
Inspirationsdag med information, möjligheter, teknik och regelverk 

- En dag med alternativa energikällor

Välkommen till en fullspäckad inspirationsdag 
med utställare, seminarier, energirådgivare och 
experter! 

Varmt välkommen att vara med hela eller 
delar av dagen!

Utställare
Greppa Näringen Energikollen     
Markvårdsmaskiner Syd AB 
Hushållningssällskapet  
Linneuniversitetet  
Kalmar Kommun    
Energifabriken  
Kalmar Energi
Möre Biogas  
Klimatklivet
Eolus vind  
Vindkraft 
LRF

Datum och plats
Onsdagen den 15 juni klockan 10.00 - 14.00, 
Nöbble Gård i Rockneby, norr om Kalmar.  

Anmälan 
 Anmäl dig senast den 10 juni. Mejla till  
medlemsservice@lrf.se eller ring 010-184 40 00. 

Frågor
Vid eventuella frågor, kontakta Rose-Marie 
Winqvist, LRF, 076-147 06 03. 

Vi bjuder på kaffe och bulle. Enklare lunch, bland annat 
i form av gårdens egna hamburgare, finns att köpa.

Markvårdsmaskiner Syd AB kommer att 
visa en nyhet från Weidemann, efter- 
följaren till den uppskattade eldrivna 
kompaktlastaren 1160e. Den nya maski-
nen har mycket längre kapacitet och fler 
batterialternativ samt hytt med fossilfri 
uppvärmning. Välkommen att provköra 
en helt fossilfri maskin!

Seminarier (15 - 20 minuter)

Kl. 10.30 - Nöbble Gård berättar om sin utveck-
lingsresa inom energiområdet.

Kl. 11.00 - Energieffektivisering, kan det löna 
sig? Helena Olsson Hägg, Agrotektbyrån. Energi- 
kartläggning, hur gör man? Var används ener-
gin i olika produktioner (mjölk, gris, fjäderfä)? 
Var kan det finnas potential att effektivisera 
olika åtgärder, t.ex ändra rutiner, göra mindre  
investering eller genomföra systembyte?

Kl. 11.30 - Klimatneutrala Kalmar 2030 -  
jordbruket en viktig sektor, Janne Johansson, 
Hållbarhetsstrateg, Kalmar kommun. Kalmar  
kommun ser samverkan och samarbeten i  
klimatfrågan. De har också en handlingsplan 
för att vara en fossilbränslefri kommun.

Kl. 12.30 - Börja skörda solen och vinden, 
Eoulus vind AB. 

Kl. 13.00 - Möjligheter med RME och HVO i 
lantbruket, David Energifabriken. Du får ta del av 
olika bränsleslag.

Kl. 13.30 - Forskning om lantbrukets energi- 
alternativ, Linneuniversitetet och Ulrika Welander. 
Med stöd av Kampradstiftelsen så kan forskning-
en ge viktiga resultat till lantbruket.

Anmäl dig  
senast den 

10 juni
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