
 Solenergi i landbruket

Sted: Marker rådhus  Dato:  20 og 27. mars Storgata 60, 1870 Ørje
 

www.klimaostfold.no

Klokken: 16.00 - 21.00

www.klimaostfold.no

Tid:  17.30 - 21.30

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? 

Meld deg på vårt todagers kurs om solenergi i landbruket. Her lærer du å vurdere om solenergi 
er lønnsomt på din gård, og du får kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering 

og kriterier for støtteordninger. 



www.klimaostfold.no

17.30 - 21.30 Kursdag 1 - Onsdag 20. mars
Teori om og bruk av solstrøm og solvarme. Dimensjonering av solenergianlegg og energilagring. 
Salg av energi eller bruk på egen gård.

Enkel middagsservering fra kl 17.30.

 

Kursdag 2 - Onsdag 27. mars

Solenergi i landbruket
                  Dybdekurs over to kvelder i Indre Østfold

I samarbeid med Norges vel og Solenergiforeningen tilbyr vi et dybdekurs over to kvelde i Indre Østfold. 
Det er foredragsholdere fra Norges Vel og Solenergiforeningen og andre sentrale aktører i bransjen. 

Målgruppen er bønder som ønsker en større selvforsyningsgrad av varme og strøm, 
og andre som ønsker mer kunnskap om solenergi. 

 Påmeldingsfrist: Snarest og senest innen 16. mars.
Kursavgift: 500,-

Spørsmål kan rettes til:
  

Bjørn Ingar Holmen: Bjorn.ingar.holmen@marker.kommune.no / 917 23 275 
Tore Filbakk: Tore.filbakk@norgesvel.no / 920 59 225

Faglig innhold på kurset:

Meld deg på her!

17.30 - 21.30
Hva av dagens energibehov kan erstattes med solenergi? Investeringskostnader og vedlikehold.
Informasjon om støtteordninger og fremgangsmåte i en eventuell søknadsprosess.

Enkel middagsservering fra kl 17.30. 

https://response.questback.com/isa/qbv.dll/ShowQuest?QuestID=5315744&sid=fEBBrJPoHi

Introduksjon til solenergi.
Gjennomgang av sentrale energibegreper.
Støtteordninger og andre rammevilkår.
Investerings- og vedlikeholdskostnader.
Energisituasjon på gårdsbruk i dag og hvordan solenergi kan bidra.
Viktige data for å tilpasse solenergianlegg - timeforbruk og energitilpassing.
Hvordan gjøre beregninger på muligheten for solenergi på gården - case.
Erfaringer fra en gårdbruker som har investert i Solenergi.
Solenergi i distribusjonsnettet - Hva må gårdbrukeren vite?
Fremtidens energisystem på gårdsbruk.

Les artikkel om tidligere gjennomførte kurs på klimaostfold.no. 


