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Storsatsning på energirådgivning
KÄLLA: Projektet Goda affärer
på förnybar energi
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Klimatavstämning hos
lantbrukare i Storbritannien
2013–06–10 >>
Nya kalkyler för odling av
energigrödor

Kurt Hansson på framtidsföretaget Sörgården i Västmanland satsar på solenergi.

Under hösten 2013 lanserar LRF projektet Goda affärer på förnybar
energi. Det vänder sig till landsbygdsföretag och består bland annat av
25 så kallade Framtidsföretag. Målen är att göra produktion av
förnybar energi till en bärkraftig näringsgren samt att stimulera till
omställning och försäljning av energi.
Projektet, som kommer att löpa under två år, delfinansieras med pengar från
Jordbruksverkets landsbygdsprogram. Christina Bondesson är projektledare
för Goda affärer på förnybar energi och berättar att satsningen föddes ur ett
önskemål från medlemmarna:
– Det var ett uppdrag från regionerna, som kände att de behövde de här
tjänsterna för att skapa möjligheter att producera förnybar energi.
Med hjälp av kursmaterialet Energiföretagaren, rådgivning samt 25
Framtidsföretag – gårdar som ska stå som goda exempel, ska arbetet med
omställning till förnybar energi stimuleras och underlättas.
– Vi har redan fått ett femtiotal intresseanmälningar, berättar Christina
Bondesson. Vi har dessutom knutit 23 rådgivningsföretag till projektet och
fem av de 25 Framtidsföretagen är helt klara, övriga ligger i pipeline.
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Flera tillsammans i större projekt
Målet är att genomföra 500 individuella rådgivningar, 40 samverkansprocesser
och att hjälpa till med 65 affärsutvecklingsplaner under projektets gång. De
individuella rådgivningarna rabatteras i projektet med 40–70 procent, men
Christina Bondesson påminner redan nu om att pengarna kommer ur en
begränsad pott. Så först till kvarn gäller.
Rådgivningen kan gälla allt från tekniska frågor till affärsutveckling,
processledning och juridik. För större projekt, till exempel värmeverk, kan det
vara lämpligt att flera företagare går samman i arbetet. Därför har en del av
rådgivningen utformats som samverkansprocesser där grupper av företagare får
hjälp med till exempel vem som ska göra vad, tidsplanering, affärsplan och
processledning. Även hjälp med utformning av affärsutvecklingsplaner går att
få inom projektet. Här ingår bland annat marknadsanalyser, omvärldsanalyser
och utvärdering av resurser.

Med en guldpeng som symbol vill Goda
affärer på förnybar energi berätta att det
finns pengar att tjäna i energisektorn.

Gårdar som visar vägen
Utöver kontakter med rådgivare har 25 energiproducerande gårdar valts ut för
att fungera som inspirations- och kunskapskällor. Gårdarna kallas
Framtidsföretag och presenteras utförligt på projektets hemsida. Tanken är att
gårdarna ska fungera som en länk mellan forskning och praktik och dessutom
ställa upp vid studiebesök och föreläsningar.
Kursmaterialet Energiföretagaren består av ett kunskapshäfte och ett
arbetshäfte. Det lämpar sig både för självstudier och som underlag vid
studiecirklar och rådgivningstillfällen. Energiföretagaren tar upp frågor som är
aktuella när en energiföretagare ska ta steget in på energimarknaden. Här
behandlas till exempel kundfokus, företagsutveckling och marknadsföring.

LRF höjer ribban
Sverige är redan idag en stor producent av förnybar energi och har satt som mål
att andelen år 2020 ska vara 50 procent. LRF tror att det finns en större
kapacitet och sätter i sin strategi från 2011 istället målet vid 70 procent förnybar
energi år 2020. Christina Bondesson konstaterar att det finns flera fördelar med
produktion av förnybar energi för den enskilda landsbygdsföretagaren:
– Dels finns det mycket pengar att tjäna. Dels är oberoendet en viktig faktor för
till exempel djurgårdar. Om de själva kan producera energi och slippa köpa in
den så är de inte lika priskänsliga.
– Om det dessutom går att leverera ett överskott så är ju det så mycket bättre.
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LRFs mål är 70 procent förnybar energi år
2020.

