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Kostnadsfri kurs i sparsam körning erbjuds i hela landet
Kurs i sparsam körning med lantbruksmaskiner
På kursen lär du dig hur man kan minska bränsleanvändningen för lantbruksmaskiner
vid olika typer av arbetsmoment. Ett realistiskt mål är att minska användningen med
cirka 10 %. Kursen riktar sig till dig som är lantbruksföretagare, maskinförare på
jordbruks- eller trädgårdsföretag, maskinförare på maskinstation eller maskinförsäljare.
Kursen omfattar både praktiska körmoment och teori samt en uppföljningsträff. Totalt
omfattar kursen cirka 10 timmar. Efter kursens uppföljningsträff får du ett kursintyg.
Avtal med fyra företag som håller kurser
Jordbruksverket har tecknat avtal med fyra rådgivarföretag kring kurser i Sparsam
körning i hela Sverige för 2017 med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Nedan
redovisas omfattningen i årets avtal 2017 med de fyra konsultföretag som vi tecknat
ramavtal med. Målsättningen är att minst 400 personer ska få gå kurs i sparsam körning
under 2017. Kurserna finansieras med medel från Landsbygdsprogrammet1 och är
kostnadsfri för deltagaren.
HS Väst ger kurser i Jönköping, Värmland, Västra Götaland och Örebro län

Under 2017 är målet att leverantören HS Väst ska utbilda totalt minst 120 personer.
Antal kurser i respektive län under 2017:
Jönköpings län
2-3 kurser
Värmlands län
1-2 kurser
Västra Götalands län
8-10 kurser
Örebro län
2-3 kurser
Kontakt: Hugo Westlin tel: 0521 - 72 55 35
Hugo.Westlin@hushallningssallskapet.se

1

Kurserna i sparsam körning tillhör delområdet kompetensutveckling inom fokusområde 5c, kompetensutveckling
för energieffektivisering och förnybar energi och hålls inom ramen för projektet Jordbruksverket ”Minskad
klimatpåverkan – kurser i sparsam körning”, journalnummer 2016-7122-1.
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HIR Skåne ger kurser i Blekinge, Halland, Kalmar, Kronoberg och Skåne län

Under 2017 är målet att leverantören ska utbilda totalt minst 125 personer.
Antal kurser i respektive län under 2017:
Blekinge län
1-3 kurser
Hallands län
2-3 kurser
Kalmar län
2-3 kurser
Kronobergs län
1-3 kurser
Skåne län
6-10 kurser
Kontakt: Fredrik Hallefält, tel: 010 – 476 22 27
Mejladress: Fredrik.Hallefalt@hushallningssallskapet.se
LRF konsult ger kurser i följande län: Gotland, Jämtland, Norrbotten, Stockholm,
Södermanland, Västmanland, Västernorrland, Västerbotten och Östergötland

Under 2017 är målet att leverantören ska utbilda totalt minst 110 personer.
Gotlands län
2-3 kurser
Jämtlands län
1-2 kurser
Norrbottens län
1-2 kurser
Stockholms län
1-2 kurser
Södermanlands län
2-3 kurser
Västerbottens län
1-2 kurser
Västernorrlands län
1-2 kurser
Västmanlands län
2-3 kurser
Östergötlands län
3-4 kurser
Kontakt: Ingvar Persson, tel: 090 – 10 80 75, mobil 070 – 620 89 85
Mejladress: ingvar.persson1@lrfkonsult.se
RISE ger kurser i Uppsala, Dalarna och Gävleborgs län

Under 2017 är målet att leverantören ska utbilda totalt minst 40 personer.
Dalarnas län
1-2 kurser
Gävleborgs län
1-2 kurser
Uppsala län
2-4 kurser
Kontaktperson leverantör: Justin Casimir tel: 010-516 69 03, mobil: 0709-94 69 88
Mejladress: justin.casimir@ri.se
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