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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:



Vreta Kluster – dotterbolag till Sankt Kors 

Vreta Kluster är sedan årsskiftet 16/17 ett eget bolag, och numera 
dotterbolag till Sankt Kors. 

• Sankt Kors ägs av Linköpings kommun och har som uppdrag att 
skapa förutsättningar för utveckling och tillväxt för näringslivet.

• Sankt Kors har som verktyg cirka 60 000 kvm lokaler -
klustermiljöer, kontor, kontorshotell, parkeringshus och 
markparkeringar.

• Exempel på mötesarenor som Sankt Kors äger och utvecklar:
Vreta Kluster, Cleantech Park, Ebbepark och Mjärdevi Center

• Dukaten Parkering är också dotterbolag till Sankt Kors 
8 parkeringsanläggningar och 6700 parkeringsplatser. 

Sankt Kors vision: 



Finansiärer

Basfinansiärer

Temaledare

Konferensgäster (ca 16 500 gäster, 900 möten sen start)

Projektfinansiärer



Företag i företagsparken



Relationer Vreta Kluster

• Innovationspartner/temaledare

• Konferensgäst

• Hyresgäst

• Kontorspartner

• Supporter?

• Strategisk Partner?

• Aktieägare?



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



Teamet bakom Vreta Kluster

Helene Oscarsson 
Klustermotor

Per Lindahl 
Projektledare

Susanna Olofson 
Projektadministratör

Emelie Strömbäck 
Konferensvärdinna

Caroline Danielsson 
Kommunikation



Tänkbara fokusområden

• Mat – distribution, YH-utbildning kockar, 
fort- och vidareutbildning för branschen, 
produktutvecklingsplats

• Fjäderfä – värphöns, kyckling, struts, kalkon 
– foder, byggnader, djurhälsa, djurvälfärd

• Autonoma, självgående fordon i jord och skog 
– på marken och i luften (UAV, UGV)

• Vattenbruk – fiskodling på land

• Djurhälsa – hästar, smådjur, rehabilitering



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



LRF, Fyrklövern och Vreta Kluster 
anordnade ett frukostmöte om svensk 
mjölk. Det pratades om hur 
konsumenter ska välja i mjölkdisken för 
att bidra till en bibehållen svensk 
mjölkproduktion.

FRUKOSTMÖTE\MJÖLKSEMINARIUM



Vi arbetar med branscher och företag utifrån deras frågor och förutsättningar

Samhälls-
utmaningar

Bransch-
utmaningar

Företagets 
utmaningar

 Hållbarhet

 Effektiv och säker 
livsmedelsproduktion

 Arbetstillfällen och en 
levande landsbygd

 Hälsa

 Regelverk och 
ersättningssystem

 Begränsningar  i 
distributionskanalen

 Nya affärsmodeller och 
samverkansformer

 Kunskap

 Affärsutveckling, 
erbjudande, 
marknadskanaler

 Produktutveckling

 Intern effektivitet och 
kompetens

 Tillväxt, investering, 
utveckling

Med branschfrågor och samhällsutmaningar som utgångspunkt, bygger vi nätverk och relationer med 
företag. I sådana relationer kan vi stödja enskilda företag i deras specifika utmaningar.



Vattenbruk

Cirkulära flöden 
Jord-Bord-Jord

Smart AgriFjäderfä

Primärproducenters 
marknadskanaler

Regelverk
Affärsmodeller

Kunskap
Teknik

Konceptualisering
Internationalisering
Samverkansformer

Bransch-
utmaningar

Företagets
utmaningar

Samhälls-
utmaningar



VÄXTZON

Fokus
Affär, marknad, 

distribution

Internatio-
nalisering

Kompetens-
försörjning Teknik Företag, org.

Vattenbruk

Landbaserad odling i 
slutna system
Etablera branschen. 
Konceptualisering, avel, 
teknik

Volyms-samverkan 
Slakt/ förädling
Franchise?

Stabila system, 
vattenrening, foder, 
slakt

VCO
Enskilda odlare

Fjäderfä
Östergötland som 
fjäderfänod
EKO-produktion av 
kyckling och
(eget) foder

Roller i flödet,
Konceptägare (Reko)

Samverkan ”Food
Valley”

Veterinär Stallteknik, stabila 
miljöfaktorer
Visualisering

Enskilda 
producenter

Smart Agri

Sammanföra behov och 
lösningar
UAV, bildanalys, 
visualisering, 
beslutstödsystem

Kommersi-alisera
och tillgängliggöra 
teknik

Nya marknader för
maskin-tillverkare

Gothia, LantbruksIT

Primär-
producenter

Lokal mat i lokala system
Intern effektivitet i fsg
och distribution, 
produktutveckling, 
förädling

Alternativa 
marknads-kanaler
Reko-modellen,
matkassar, 
Besöksnäring

Hö, havre, gris, 
”Östgötamat”
Livsmedel

Logistik, produkt-
utveckling, marknad

Förädling ”Odlargrupper”, 
grisproducenter

Cirkulära flöden 
Jord-Bord-Jord

Förpacka och sälja 
miljösystems-kunskap.
”Skörd” av fosfor och 
kväve

Partsamverkan för 
att sälja tjänster
Betalning för 
miljönytta

Sälja/exportera 
kunskap

Fullskaliga 
”skördemetoder”

BioTotal, Agrosea



• Studiebesök Tekniska Verken: 
Ozonreningssteg mot 
läkemedelsrester i vatten  - först i 
Sverige

• Pitchar från 6 miljöteknikföretag och 
livsmedelsproducenter till 
kommuner

• Blåklint, Träullit, Edeva, Optibag, 
AgroSea, Elva AB

Lönsamt miljöarbete i kommuner



Sensorworkshop – acreo, liu, pea, slu



Nya affärsmodeller



Obemannat flyg i jord- och skogsbruk

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



Utvecklinsprojekt\smart agri

OM PROJEKTET

Är ett tänkt utvecklingsprojekt 
mellan Västergötland och 
Östergötland som syftar till att 
tillvarata regionala styrkeområden 
inom IT och agrara sektorer, med 
fokus på stöd till den. 

Vi riktar oss till teknikföretag som 
har agrala applikationsområden, 
agroteknikföretag. En förstudie 
genomförs nu för att verifiera 
behovet av och inriktningen i 
projektet. Finansiär

Projektägare:
AgroVäst Livsmedel AB

Projektdeltagare:
Gothia Innovation AB
Högskolan i Skövde
JTI
Lantmännen
Linköpings universitet
LRF
Mjärdevi Science Park
SLU
SLU Holding
Vreta Kluster



Utvecklinsprojekt\grislogistik

OM PROJEKTET

• Syfte: går det att korta vägen 

mellan producent och konsument

• Tre fallstudier av olika 

grisföretagares logistikkedja från 

uppfödning till konsument

• En vetenskapligt baserad modell 

för hur en smart logistiklösning 

kan se ut och etableras

• Utifrån denna modell lägga fast 

nästa steg för implementering av 

tänkbara nya regionala 

logistiklösningar

Finansiär

Projektägare:
Vreta Kluster

Projektdeltagare:
Linköpings Universitet
Linköping Management 
Enterprising
Svenska Pig
AgroÖst

Projektledare:
Per Lindahl, konsult i Lime, 
industridoktorand vid 
Linköpings Universitet och 
projektledare vid Vreta 
Kluster



Innovationssprocess



Vk:s totala projektportfölj

Mat

Trädgård

Vatten

Förnybar energi

Djurhållning

Jordbruk

Skogsbruk

Klusterutveckling

Gröna Näringen

Innovationsledning

Fodereffktivitet

AquaAqri

Odling Somalia

Deltagare
(leverantör)

Referensgrupp
, Styrgrupp

Miljönytta som 
affär

Växtzon

Grönovation

Vi Gört

Eenrgieff. 
djurstallar

Nutrinflow

SmartAgri

Vreta Kluster 2.0

Grislogistik

VretaFond

VK3 YH Mat

VK3 Fjäderfä

Projektpart Projektägare
VKs 
roll

www.vretakluster.se/innovation/utvecklingsprojekt

Klusterutvecklin
g

Affärsutveckling

Demo

Teknikutveckling

Vretastudie



Välkommen att använda
Vreta Kluster

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


