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Sparsam körningskurs inom 

landsbygdsprogrammet i Uppsala län 

 

 
 

• Länet har börjat jobba med sparsam 

körningskurs i form av grupprådgivning sedan 

2009 

– Kombinerad med gårdsaktiviteter 

– Deltagarna var mycket nöjda 
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• Hösten 2012 har upphandlat i stor omfattning 

– 11 kurser med teori och praktik (transportkörning 

och lastarkörning) 

• 47 lantbruksföretagare utbildades  

• Beräknade kostnadsminskningen var 9% (beräknat på 

maskin och förarkostnad 200 kr/h var och diselkostnad på 

10 kr/l) 

 



Sparsam körningskurs inom 

landsbygdsprogrammet i Uppsala län 

• I början av januari 2013 länsstyrelsen skrev ett 

avtal för 16 kurser 

– I slutet av året utökad till 28 kurser 

• 130 lantbruksföretagare utbildades  

• Beräknade kostnadsminskningen var 7,3% (beräknat på 

maskin och förarkostnad 200 kr/h var och diselkostnad på 10 

kr/l)  

• 2014 kommer att utbildas ca 160 

lantbruksföretagare enligt det nya avtal 

 



Sparsam körningskurs inom 

landsbygdsprogrammet i Uppsala län 

• Budget 

– 2012 ca 253 000 kr (ca 5 380 kr/deltagare) 

– 2013 ca 826 500 kr (ca 6 360 kr/deltagare) 

– 2014 (i det nya avtalet) ca 798 400 kr  (ca 4 990 

kr/deltagare) 

 



Utvärdering av sparsam kurser  

i Uppsala län 

• Av de 177 lantbruksföretagare 171 svarade på 

utvärderingen  
– I en skala 1-5 genomsnittliga betyget ca 4,3 

– Framkom bl.a. följande kommentarer: 

• Mer övning/invänjning på traktorn 

• Att få förklara vad man kan göra- och varför 

• Ha kursen tidigare på året och ha fältvandringar 

• Bra blandning med teori och praktik 

• Köra med äldre/nyare och andra maskiner 

• Det praktiska momentetet skulle genomföras som fältkörning (en deltagare) 
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Vad behövs i fortsättningen? 

 

• Ha ett budget för uppföljning 

• Ha sparsam körningsambassadörer i länet 
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