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Utvecklings- och innovationscentrum för gröna näringar

FÖRNYELSEBAR ENERGI JORDBRUK TRÄDGÅRD VATTENBRUK

LANTBRUKETS DJUR HÄST SKOG MAT

GRÖNA NÄRINGAR = branscher baserade på fotosyntesen, dvs förnybar råvara



En aktiv arena och katalysator

• Är en brygga mellan forskning och företag 

• Nätverkande och förmedling av kontakter

• Erbjuder en neutral, fysisk mötesplats för 
gränsöverskridande möten

• Ordnar aktiviteter som gynnar nya idéer 
och nya samarbeten



• Affärsnätverk, seminarier, 
workshops, uppföljning

• Utvecklingsprojekt

• Kontorslokaler, 
parkering, hundgård

• Klusterfika, 
trivselaktiviteter

• Lokalbokning och 
mötesservice

• Catering med svensk 
och närproducerad 
profil



Kort fakta

Nytt initiativ, startade i november 2011

Målet är att bidra till nya innovationer, tillväxt, jobb och 
utveckling i gröna näringar

Exempel på resultat:

• 23 000 pers i olika möten och seminarier sedan starten

• 30 företag i företagsparken

Enligt en färsk kundundersökning: 

• 81 % att Vreta Kluster skapar nytta för deras verksamheter 

• 75 % har fått nya kontakter 

• 57 %har fått nya affärsidéer

• 95 % tycker att klustret bidragit till att göra de gröna 
näringarna mer kända och synliga. 

Huvudmän 2015-

Fastighetsägare: 

Basfinansiärer klusterverksamheten:



Företag i företagsparken



Vision

• ”Vi är en framgångsrik mötesplats och utvecklingsarena 
för teknik- och affärsutveckling som bidrar till de gröna 
näringarnas utveckling och tillväxt.”

• Skapa nytta för östgötska företag, genom kontakter i 
Sverige och världen. 

• Lokalt

• Region Östergötland

• Sverige

• Världen

• Agro Science Park 2020?

Klart 2011

Klart 2014



Innovationssprocess



Djurvälfärdsdag – liu, slu



Den 4 maj besökte Landsbygdsminister 
Sven-Erik Bucht Vreta Kluster för att 
tillsammans med landshövding Elisabeth 
Nilsson och ett 80-tal aktörer ha en dialog 
kring en ny långsiktig livsmedelsstrategi.

Konferens\livsmedelsdialog



Sensorworkshop – acreo, liu, pea, slu



Nya affärsmodeller



Obemannat flyg i jord- och skogsbruk

• Möjliga användningsområden
• Tekniköversikt 
• Workshop
• Demo (flyg)
• Speeddating, mingel/Minimässa



IoT-demo med hyllvaror och liten arbetsinsats, för att visa möjligheterna
med att kombinera befintliga tjänster och teknik till nya affärsmöjligheter!

Seminariedag med fokus på nya affärer med IoT i de gröna näringarna 2017-12-07



Innovationssprocess



Välkommen att använda
Vreta Kluster

Helene.oscarsson@vretakluster.se      
www.vretakluster.se


