
Bidrar till ett mer lönsamt 

och hållbart lantbruk

Bildades 1992

Icke-vinstdrivande utvecklingsbolag ägt av föreningen Livsmedel i Väst

Basfinansiering från Västra Götalandsregionen

13 anställda (ca 10 heltidstjänster)



Vår verksamhet



Gröna Möten

Bygga Rötter 29 januari 2019

SLU Skara  63 deltagare



Ett urval av pågående projekt

Program Tema Budget Partners

Interreg ÖKS • Grön bioraffinering av vallgrödor 50 Mkr 7 partner

Interreg NSR • Ökad produktion och konsumtion av regionalt producerad 
mat

10 Mkr
(50 Mkr)

3 partner
(14 partner)

Horizon 2020 • Implementering av ny teknik i lantbruket 4 Mkr
(200 Mkr)

12 partner
(108 partner)

ERUF Västsverige • Utveckling av nya digitala tekniklösningar för lantbruket 16 Mkr 3 partner

ESF Västsverige • Kompetensutveckling av rådgivare 4 Mkr 7 partner

Landsbygds-
programmet

• Ökad produktion och konsumtion av regional  mat
• Lokal produktion av frysta grönskördade bönor

4,5 Mkr
4,7 Mkr

3 partner
5 partner

Landsbygds-
programmet-
EIP AGRI

• Digital vägning av levande grisar och nötboskap
• Digital klassificering av slaktkroppar
• Ny vallskördemaskin
• Infofusion fusarium
• Platsspecifik ogräsbekämpning
• Exaktare skördeprognoser grönsaker

3,8 Mkr
2,8 Mkr
5,5 Mkr
2,5 Mkr
3,4 Mkr
2,7 Mkr

7 partner
7 partner
5 partner
5 partner
7 partner
6 partner

Inom våra sju program drivs > 30 pågående projekt. Varav tolv EU-finansierade projekt med 

budget 3-50 MSEK, där Agroväst har en koordinerande roll, vanligtvis som projektägare.



ÖKAD KÖTTKVALITET

3-årigt projekt med målsättning att skapa bättre förutsättningar för nöt-

och lammköttsproducenter. I projektet fokuserar vi på att öka 

kunskapen om god ätkvalitet och etisk kvalitet från uppfödare till 

konsument. 

Samarbetspartners:

Budget: ca 18 mkr



GREEN VALLEYS

Ett treårigt projekt med mål att etablera en utvecklingsplattform för 

grön bioraffinering. Med en anläggning i Töreboda, Västra Götaland 

och en i Foulum, MidtJylland kommer vi demonstrera hur bioraffinering 

kan utnyttja gräsmarker till att leverera hållbart producerade 

energiprodukter och proteinfoder.

Samarbetspartners:

Finansiärer: EU Interreg ÖKS, VGR RUN och

Region Midtjylland.



Målgrupp: teknikföretag (SME) som utvecklar lösningar till lantbruket 

och som genom digitalisering vill stärka sitt kunderbjudande

Samarbetspartners:

Finansiärer: ERUF Västsverige, VGR RUN, Skbgs Kommunalförbund

Resultat efter tre år:

- 30 behovsanalyser hos SME

- 38 mkr till 12 företagsnära innovationsprojekt

- 7 nätverksträffar med 400 deltagare, bl a

seminarieserien ”Det digitala djuret”



Kamera för att digitalt väga grisar och 

nötboskap i stallmiljö

Utveckling och test av en digital lösning 

som väger levande grisar och nötboskap 

för att kunna följa upp produktionen under 

uppfödningstiden. Tekniken är baserad på 

kamerateknik och självlärande 

bildbehandling. 

Lösningen möter behovet av att på ett 

effektivt och riskfritt sätt kunna följa djurens 

tillväxt från liten gris eller kalv till slakt. Ett 

moment som idag är mycket tidskrävande 

och riskfyllt.

Innovationsgrupp: Smart Agritech 

Solutions, Agroväst, IBM, Svensk 

mätanalys, RISE, Sv. Köttföretagen, 

Buhrenstjerna farming

Total budget: 3,7 MSEK





SmartAgri Hubs
- ett projekt inom Horizon 2020

Tre delprojekt:

https://www.smartagrihubs.eu/flagship-innovation-experiments


På gång - en European Digital 

Innovation Hub för lantbruk i Sverige?

OBS! BARA PRINCIPSKISS



Tack för er uppmärksamhet!

Kristina Anderback

Senior Advisor Research & Innovation

070 - 516 61 16

kristina.anderback@agrovast.se

mailto:kristina.anderback@agrovast.se

