
Sted: Ås kulturhus, Moerveien 1, 1430 Ås

FAGLIG INNHOLD
• Introduksjon til solenergi
• Gjennomgang av sentrale energibegreper
• Støtteordninger og andre rammevilkår
• Investerings- og vedlikeholdskostnader
• Energisituasjonen 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 

Kurset er støttet med midler fra Viken fylkeskommune og prosjektet 
Klimasmart landbruk Østfold/Viken. Les mer på www.norgesvel.no og www.klimaostfold.no

«Smittevernstiltak vil bli ivaretatt. 
Det er særskilt viktig at forfall meldes, 
slik at deltakerlister kan holdes 
oppdaterte med tanke på smitte-
sporing. Koronasituasjonen nasjonalt/
lokalt kan medføre endringer.»

Kurs om solenergi i landbruket
2. og 9.nov 2020

Vurderer du å investere i solenergi på gården din? Meld deg 
på dybdekurs over 2 kvelder om solenergi i landbruket. Her 
får du bl.a. kunnskap om tekniske løsninger, dimensjonering,
støtteordninger og viktige faktorer for å beregne lønnsomhet.

Tid: Man. 2.nov. 2020 kl. 18.00 - 21.00
       Man. 9.nov. 2020 kl. 18.00 - 21.00 
 

Sted: Frøtvedt gård i Asker, Bryggerhuset
Frøtvedtveien 30, 3474 Åros

FAGLIG INNHOLD
• Introduksjon til solenergi
• Gjennomgang av sentrale energibegreper
• Støtteordninger og andre rammevilkår
• Investerings- og vedlikeholdskostnader
• Energisituasjonen 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 

Kurset er støttet med midler fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.
Les mer på www.norgesvel.no og www.klimaostfold.no

PÅMELDING
Bindende påmelding.  
Meld deg på her!
innen 28.10 2020. Deltakeravgift 
kr 300,- . Det blir servert forfriskninger. 
Maks deltagere 25 personer.

ARRANGØR 
Norges Vel gjennomfører kurset i samar-
beid med Klimasmart landbruksprosjek-
tet Østfold/Viken.

https://kurs.norgesvel.no/kurs-solenergi-i-landbruket-2020010

