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S A M M A N FAT T N I N G

Tre intensiva och
utvecklingsorienterade år
Projektet Gröna Näringar 3.0 har varit vårt enskilt största projekt under 2018-2020. Det har möjliggjort koordinering
av verkställandet av livsmedelsstrategin i Östergötland, fortsatt uppbyggnad av en öppen innovationsmiljö, samt
uppväxling av dessa medel till andra behovsstyrda projekt, till nytta för företagen och branscherna.
Det har varit ett mycket värdefullt projekt, eftersom det
både pekat ut en tydlig riktning kring vad det är vi ska
arbeta med och uppnå, samtidigt som vi haft möjlighet
att agera på de behov och önskemål som uppstår och
presenteras från företag som ju är vår primära målgrupp.

Vi har valt att lägga upp denna resultatrapport helt enligt
strukturen i projektuppdraget, och använt den rubrikstrukturen för att rapportera vad vi har gjort. Under
Platsutveckling handlar det om att bygga en öppen
innovationsmiljö, och mycket av det vi gör och och har
i uppdrag att göra, samlas under denna rubrik.

R E S U LTAT I K O R T H E T :
•

Vreta Kluster har blivit en myllrande och inspirerande
plats som har fått nationellt genomslag.

•

Vi får allt större förfrågningar, inbjudningar och erbjudanden

•

Fler samarbeten med akademin, där Agtech 2030 är den
absolut största satsningen, med stor potential

•

Andra stora satsningar som möjliggjort mycket utvecklingsarbete
är Swedish Scaleup och arbetet med att verkställa
Östergötlands livsmedelsstrategi.

•

Vi har under perioden arbetat upp aktiva nätverk i
livsmedelsindustrin och offentlig måltid som gett betydelse.

•

Vi har genom ett aktivt kommunikationsarbete bidragit till
större förståelse och kunskap för gröna näringar i målgrupper utanför sektorn.

•

Efterfrågan på affärs- och teknikutvecklingssupport från företagen har ökat.

ANTAL BESÖKARE

2020

2019

2018

Omsättning

Ca 12 Mkr

11,4 Mkr

12,6 Mkr

Personal

6 (1 m, 5 kv)

6 (2 m, 4 kv)

6 (1 m, 5 kv)

Antal projekt – nystartade

7

9

13

Antal projekt – pågående

18

17

16

Antal event

32

74

72

Antal besökare

5777

11337

11673

Antal Mediainslag (räckvidd milj)*

67 st (räckvidd 41)

89 (räckvidd 22,5)

160 (räckvidd 14,9)

*Mer info om media, sid 22

T.o.m sept. + ett år påverkat
av corona-pandemin

Maria Källming
VD

Helene Oscarsson
Kommunikation/utveckling
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Platsutveckling
Vreta Kluster har blivit en självklar samlingsplats för företag i branschen. Det starka nätverket ger stora
synergieffekter och leder till nya idéer, projekt och innovationer. Vreta Kluster driver event och öppna
innovativa miljöer för att göra klustret, och dess kompetens, tillgängligt för hela regionen.
Utveckla öppna innovationsmiljöer
Vreta Kluster ska utveckla öppna innovationsmiljöer
där personer från organisationer, företag, akademi,
institut, kommuner och andra samhällsaktörer kan nyttja
klustret. Det kan vara för innovationsarbete eller för att
utveckla affärsidéer, nya lösningar eller teknik som har
koppling till framtidens livsmedelsförsörjning.

och enkel form av nätverksaktivitet. Ett par gånger om
året arrangeras också också Klusterforum – ett mötesforum för företagen i företagsparken.

Till nytta för hela regionen
Vreta Kluster ska agera för att öka nyttan och tillgängligheten för företag från hela regionen genom event, aktiviteter och uppsökande verksamhet. Under 2018-2020 har
en lång rad samverkansmöten av olika slag arrangerats
FÖR ATT MÖTA DET UPPDRAGET anordnar Vreta Kluster
och drivits på och utanför Vreta Kluster. Ett exempel är
många olika former av event och mötesforum. Vid dessa
ett erfarenhetsutbyte under 2018 med
möten uppstår ofta idéer som
nya IMA-klustret (Innovative MateriVreta Kluster kan fånga upp
als Arena) som stimulerar forskning
och ta vidare genom att stötta
” När vi expanderar och
och tillväxt inom avancerade materiinnovatörer och andra att söka
öppnar upp fler kontor
al. Andra exempel är ett seminarium
finansiering för projekt. Vreta
västerut, så är Vreta
för regional näringslivsstrategi för
Kluster kan också ge stöd i att
kluster det självklara valet.
skogsnäringen, samt möten med
hitta lämpliga projektledare,
Axfoundation, AgroVäst och
bistå med processledning och
Många företag i vår
Linköping Science Park.
även delta som projektpart eller
bransch sitter på klustret
projektägare.
och vi tror att det kan

skapa spännande
samarbeten”.

EAST SWEDEN BUSINESS REGION

är ett värdefullt nätverk som Region
Östergötland driver och som Vreta
av verksamheten ökat kraftigt. På
Kluster deltar aktivt i. Det är effektivt
Vreta Kluster har fler innovatörer
		Magnus Wessén,
att på detta sätt regelbundet träffa
mötts, efterfrågan på affärs- och
		
vd Maskinring Öst Ek. för.
företagsfrämjande aktörer från hela
teknikutveckling i företagen
Östergötland för utbyte av erfarenhar ökat och klustret har blivit
heter, kontakter och metoder. Vreta
inblandat i fler tillväxtprojekt.
Kluster har också deltagit i Innovationskraftsgruppen för
gemensam information kring utlysningar, projekt och
MÅNGA OLIKA PARTER har besökt och mötts i den öppna
samordning kring framtida satsningar. Som ett resultat
innovationsmiljön de senaste tre åren. Under 2018 och
av dessa träffar arrangerade Ydre kommun under 2018
2019 har bland annat Jordbruksverket och näringsdeinnovationsmöten med det lokala näringslivet och oss
partementet varit på besök. Även organisationer som
företagsfrämjande aktörer.
Gotland grönt center och LRF riks har varit på plats för
att diskutera innovationer, hur Vreta Kluster byggts upp
TILLSAMMANS MED LINKÖPINGS UNIVERSITET OCH
och hur man skulle kunna samarbeta.
AGTECH 2030 har Vreta Kluster deltagit två år på
Borgeby Fältdagar, Nordens största utomhusmässa för
Företagsparken växer
lantbruk. Åren dessförinnan deltog vi tillsammans
Under de senaste tre åren har flera nya företag flyttat in
med Vreta Utbildningscentrum. Klustret har även varit
i Vreta Kluster. I dag finns 34 företag i företagsparken,
partner vid de två upplagorna av innovativa matmässan
alla kontor är uthyrda och närmare 150 personer arbetar
Foodtech i Örebro, där ett antal pitchande företag från
i klustret varje dag. Uppstarten av byggnationen av Etapp
Östergötland visade upp sina innovativa produkter.
3 av Vreta Kluster pågår hos Sankt Kors Fastighets AB.
Under 2019 var Vreta Kluster sponsor på Vretadagen på
I maj 2019 hade vi frukostmöte om fynden vid utgrävVreta Utbildningscentrum med 5 000 besökare, hade en
ningarna inför byggnationen. Under 2019 blev Flexkonmonter på Mjärdevi by night och satt under perioden i
toret färdigt, som erbjuder kontorsplatser till företag som
juryn på Handelsbanken för utdelning av pris till Årets
bara vill vara på plats ibland, men ändå vara knutna till
Gröna Företag på Linköpings näringslivsgala.
klustrets myllrande miljö och nätverk.
UNDER 2018-2020 har den delen

NÄRHET TILL KOMPETENS, rådgivning och inspiration
ger stora synergieffekter och mervärden för företagen.
Vreta Kluster bjuder på fika varje förmiddag, en viktig
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P L AT S U T V E C K L I N G

”

Vreta Kluster har fungerat som en levande testmiljö för oss, och utgjorde en
språngbräda för projektet. På bara ett år har vi gått från en anläggning till 20!

Test- och prototyparbete
Vreta Kluster verkar också för att vara en testbädd, det
vill säga bidra till att utvecklare får möjlighet att testa
sina produkter och tjänster i praktiken. Ett exempel
är Projekt Åkerböna där Hushållningssällskapet har
försöksodlat ett 15-tal olika sorters åkerbönor, och där
Jesper Lindström, temaledare för livsmedel såg till att
dessa åkerbönor även provkokades av ett antal livsmedelsföretag i regionen för möjlig användning i sina
produkter. Vreta Kluster deltar också i nätverksmöten
i SAMLA-nätverket, som är ett nationellt nätverk med
experter och testanläggningar inom livsmedelsområdet.
EN ANNAN TESTBÄDD är UAV-testbädden för drönare i
Västervik. Fredrik Stark, temaledare digitalisering, har
deltagit i ett antal möten för att möjliggöra deltagande
i testprojekt. Under 2018 var även Fredrik Stark och
pratade digitalisering i livsmedelskedjan för Nordiska
Ministerrådet i Haparanda.
ENERGIFABRIKEN ANVÄNDE under 2019 Vreta Kluster

som testbädd för projektet Emil, som ska göra det enklare
att köpa biodiesel direkt från gårdar och företag med hjälp

N Y C K E LTA L

Maria Gungner, Energifabriken

av en app. Energifabriken placerade sin första appkopplade tank med biodiesel i anslutning till klustret, för
att testa systemet bland kunder med högt engagemang i
frågan om fossilfria drivmedel.
EN NYUTVECKLAD METOD i detta sammanhang är

Cirkulär Innovation som under 2020 använts till att
omvanda svinn till nya produkter. Med den metoden har
östgötaföretagen Kinda Gurka och Löts gårdsmejeri hittat ett sätt att skapa en ny produkt av restprodukter från
sina olika verksamheter. Osten Kärno, som blev resultatet av arbetet, presenterades under Årets Kock 2020 och
vid en lokal pressträff i Östergötland. Nyheten väckte ett
stort intresse hos media. Metoden utvecklades tillsammans med Alfred Nobel Science Park i Örebro.

”

Klustret har skapat en fantastisk arena
som möjliggör nya kontakter och utveckling,
både regionalt men också över ett betydligt
större område.
Erik Erjeby,
LRF Östergötland

E X E M P E L PÅ E V E N E M A N G
180314

FoodTech i Örebro, Alfred Nobel Science Park

180523

Besök av Jordbruksverket och
Näringsdepartementet

180524

Besök av Jordbrukstekniska Föreningen,
Sörmland

180611

Studiebesök från högstadieelever, prao,
Ljungbsbroskolan

181011

Smart Farming-event tema affärsstödssystem,
Sörmland, AgroSörmland var värd,
Vreta Kluster var medarrangör

190403

studiebesök från Kungliga skogs- och
lantbruksakademien, KSLA

190507

studiebesök från Grönt Centrum i Ås, Jämtland

190507

Studiebesök från Gotland Gönt Centrum

190603

Möte med Ignite Agtech – startupverksamhet
nationellt för Agtech-företag

190626

Borgeby Fältdagar i Skåne – Nordens största
lantbruksmässa utomhus

190701

Almedalen, Gotland

191110

East Sweden Innovation Week

200130

Branschrådsträff Agtech 2030

200213

Consumer involvment - event internationella
studenter, Linköpings universitet

200625

Picnic in the park, Linköping Science Park

Platsutveckling, antal aktiviteter.

Antal hyresgäster i
företagsparken i oktober 2020.

Nöjd kund-index i Sankt Kors kundundersökning 2020.
Aktieägare har köpt aktier i Vreta
Kluster AB – ett bra sätt att få in
näringslivets engagemang i
klusterutvecklingen.
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Företagsutveckling
Att bygga upp konkreta samarbeten med Food Valley i Nederländerna har varit en stor och viktig del i Vreta
Klusters arbete för att gagna det regionala näringslivet internationellt. Men kopplingarna och aktiviteterna
runtom i världen har varit många de senaste åren.
Stärka internationaliseringsarbetet
Fånga upp viktiga frågor
Samarbetet med den spännande regionen Food Valley
Vreta Kluster har uppdraget att fånga upp viktiga frågor
i Nederländerna har vuxit. Under 2018 gjorde repreför näringens utveckling. Det sker bland annat i samband
sentanter från Vreta Kluster studiebesök i området, där
med den stora mängden externa aktiviteter och möten
internationella livsmedelsföretag, forskningsinstitut och
med företagare, forskare, tjänstemän, offentliga aktörer,
Wageningen-universitetet är koncentrerade, och fick även
politiker och studenter. Där ges möjlighet att lyssna av
besök av Nederländernas ambassadör. Sommaren 2019
det som är viktigt och fånga upp relevanta ämnen. Det
kom en stor delegation från Food Valley, med tjänstemän,
blir områden att arrangera seminarier och aktiviteter
politiker, forskare och företagare, till Linköping. Region
kring, och generera utvecklingsprojekt utifrån.
Östergötland var värd och Vreta
Några av dessa frågor de senaste
Kluster spelade en aktiv roll under
åren har handlat om effekter av
hela besöket med bland annat
torkan, skogsbränder, digitaliseprogram om High tech farming.
ring i lantbruket, logistiklösningar
Samarbetet med aktörer i Food
för bättre lönsamhet av närodlade
” Jag tycker att det är
Valley har bland annat lett till ett
livsmedel samt bättre tillgång till
fantastiskt att företag i
samarbete med Poultry Expertise
närproducerad mat i de offentliga
de gröna näringarna,
Centre för att ta fram en digital
köken. Vreta Kluster jobbar också
via projekt som Swedish
utbildningsplattform för undervismed frågan om nya proteinkällor i
Scaleup, får tillgång till
ning, samt studiebesök med lantform av insekter och inhemskt odlaresurser och kompetens
brukare till Nederländerna. Under
de proteingrödor, som åkerbönor
2020 genomfördes ett seminarium
för humankonsumtion.
för affärsutveckling, som
om forskning om fjäderfästallar
på ett så konkret sätt
med digital expertis från
FÖRFRÅGNINGARNA FRÅN FÖREstöttar utvecklingen
Linköpings universitet.
TAG inom gröna näringarna som
i företagen.”.
vill ha hjälp med sin affärs- eller
UNDER 2019 VAR antalet internateknikutveckling har ökat stadigt de
			
Jan Nystedt,
tionella besökare på Vreta Kluster
senaste tre åren. Det är ett viktigt
			
Biototal
stort. Klustret deltog i möte med
steg i Vreta Klusters utveckling.
representanter från brittiska amUnder 2020-2021 arrangerar Vreta
bassaden, Brasiliens ambassadör
Kluster projektet Marknadslyftet,
besökte klustret liksom en delegation från Jordbruksveren utbildningsserie med tjugotal fristående kurser och
ket med östafrikanska veterinärer och agronomer. Under
inspirationsseminarier där östgötska lantbruksföretag får
2019 kom även en delegation från utrikesdepartementet
lära sig mer om försäljning, marknadsföring och hur man
och diskuterade export och det arrangerades ett möte
kan jobba med sociala medier.
med Sick från Tyskland, en av världens ledande tillverkare av sensorer, kring hyperspektral bildbehandling
för jordbruk. Även en bosnisk delegation besökte Vreta
Kluster för en dialog om fördelar med kluster. Under
2020 var Vreta Kluster ett av målen när en stor delegation
med ambassadörer från 19 europeiska länder gjorde ett
dagsbesök i Östergötland, med fokus på EU:s Green Deal,
inklusive fossilfrihet och cirkulär ekonomi.
ÄVEN INOM RAMEN FÖR FÖRETAGSUTVECKLING och

innovationer drivs ett aktivt internationaliseringsarbete. Bland annat har Vreta Kluster kopplat på projektet
Swedish Scaleup för att stötta lokala företag som Östgötasvamp och Wellnox i arbetet för att nå internationella
marknader.
Ambassadörsbesök 2020 med värdarna Carl-Fredrik Graf, Länsstyrelsen, och
Anna Prinz, Tysklands ambassadör. I bakgrunden Maria Källming Vreta Kluster,
Lars Vikinge Linköpings kommun, Helene Oscarsson Vreta Kluster.
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F Ö R E TA G S U T V E C K L I N G

FÖR ATT LYFTA FRÅGAN om externt kapital för innovativa

möjligheter att växla upp projekt för ökad tillväxt och
bolag som skulle kunna växa med hjälp av investeringar
utifrån arrangerade Vreta Kluster tillsammans med
Cleantech under 2019 Green Investment Day, en heldag
om kapitaltillskott i gröna företag inom livsmedel och
miljöteknik. Dagen var ett sätt att ge företag och investerare en chans att lära känna varandra bättre. En av
föreläsarna under dagen var Christian Hiss från det tyska,
medborgarägda aktiebolaget Regionalwert Freiburg som
Föreläsare vid Food Valley-delegationens besök: Per Frankelius, Linköpings
universitet, Victor Johansson Dataväxt, Axel Lagerfelt Tolefors Gård, Ellinor
beskrev sin idé om ett medborgarägt aktiebolag som
Eineren Agricam, Johan Hedestad Gothia Redskap, Magnus Börjeson AgroÖst.
investerar i regionala företag för att hämta hem alla
värdeskapande steg till regional
nivå. Under 2020 har Vreta
utveckling. Företag som har fått
Kluster sökt och fått pengar till
stöd inom ramen för detta arbete
” Med kapitalanskaffningsen förstudie för att undersöka
är exempelvis Wellnox, Östgötasseminariet ville vi tillsammans
om denna tyska modell kan vara
vamp, Biototal och Ronaldos.
med Vreta Kluster bygga
något även för Östergötland och
kompetens i frågor kring
Sverige. Under hösten 2020 har
Östgötadagarna
externt kapital med
Vreta Kluster också varit med och
Sedan 20 år tillbaka har Östgötadaperspektiv som utgick
arrangerat ett webbinarium om
garna varje år lockat över 100 000
investeringskapital i lantbruket
besökare till den östgötska landsfrån företagaren”.
tillsammans med AgroÖrebro,
bygden. Under 2019 var närmare
			
Johan Rydberg,
samt genomfört en “growth
200 verksamheter involverade och
			
Cleantech Östergötland
circle” för företag om kapitalmed hjälp av karta och flaggor
anskaffning, tillsammans med
hittar folk vägen till gårdsbutiker,
Linköpings Science Park, inom
hembygdsgårdar, bondgårdar,
ramen för projektet Swedish
hantverkare och mycket mer. Vreta
Scaleup.
Kluster har marknadsfört evenemanget i sina olika
kanaler. Under det speciella 2020, när coronapandemin
påverkade de flesta arrangemang, blev Östgötadagarna i
PROJEKTET SWEDISH SCALEUP – en samverkan med tio
stället Östgötasommar med utspridda evenemang över
inkubatorer och science parks i Uppsala, Örebro, Norrhela sommaren.
köping, Eskiltstuna, Strängnäs, Linköping – har skapat

”

N Y C K E LTA L

På Vreta Kluster hittar vi kunskap,
luftar idéer och tar fram nya produkter.
Utan klustret hade exempelvis inte
processen med vår helt nya ost KärnO
varit möjlig.

Företagsutveckling,
antal aktiviteter.

Erik Garberg, Löts mejeri

E V E N E M A N G I U R VA L

ambassadörer har varit på
besök under perioden.

180315

möte Consumer involvment partnership
(DK, FIN, SVE, NL) på Vreta Kluster

180424

studieresa till Nederländerna för att studera
insekter till fjäderfä - forskare, projektledare,
lantbrukare

Investeringsvilja. Andel lantbruksföretagare som planerar
att göra väsentliga investeringar under de kommande
12 månaderna. (Källa: Lantbruksbarometern 2020)

190128

möte med Innovation Norway

190510

besök av delegation från jordbruksverket,
Östafrika

190513

besök av delegation från UD, värd Linköpings
kommun

191031

besök av Dutch biorafinery cluster från
Nederländerna

Djurstallar
Maskiner

2018
7%
22%

2019
9%
16%

2020
10%
16%
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Innovationsfrämjande
Att koppla ihop näringsliv och akademi är ett av Vreta Klusters huvuduppdrag
– och det arbetet är framgångsrikt.
Vreta Kluster ska vidareutveckla samarbetet mellan
forskning inom akademi och näringsliv för att stärka
hela branschen. Samarbete ska också utvecklas med
liknande kluster och miljöer både nationellt och
internationellt.

UNDER DE SENASTE TRE ÅREN har flera stora studentevenemang arrangerats på Vreta Kluster. Det har rört allt
från marknadsplaner till föreläsningar om störningar
och haveri i skördetid. I september 2018 arrangerade
Vreta Kluster en innovationshelg med studenter från
Linköpings universitet och Sveriges lantbruksuniversitet.
Samarbete akademi och näringsliv
Kursledarna kom från LiU, SLU och RISE och mixade
Genom att initiera och delta i projekt i samarbete mellan
lag jobbade i tre grupper under ett dygn med att få fram
akademin och det gröna näringslivet bidrar Vreta Kluster
lösningar på hur näringsläckaget till Östersjön kan minsbåde till att den akademiska
ka. I ett annat event redovisade 110
forskningen når praktisk til�civilingenjörsstudenter arbeten
lämpning och att forskningen
kring digitala lösningar i djurhåll”Det finns en stark synergi
präglas starkare av branschens
ningen, för varandra och för 30
mellan Linköpings universitet
utmaningar. Vreta Kluster
personer från företag och organifokuserar framför allt på fråsationer i olika delar av landet.
och Vreta Kluster. Tillsammans
gor som ligger i utvecklingens
har vi iscensatt en rad stora
framkant och som är strateSamarbete med liknande
aktiviteter och projekt, inte
giskt viktiga för branschernas
kluster och miljöer
minst konferenser på Vreta
utveckling.
Vreta Kluster deltar aktivt i samKluster där vi blandat studenter,
verkansarbetet inom ramen för
forskare, företagare och andra.
DEN STÖRSTA SATSNINGEN
Jordbruksverkets landsbygdsnätDetta har genererat idéer och
verk, och ger i det samarbetet stöd
IHOP MED AKADEMIN är
kontakter som i flera fall fått
och inspiration till liknande gröna
Agtech 2030, där Vreta Kluspositiva följdeffekter”.
kluster över hela landet.
ter spelar en aktiv roll i samverkan med processledare från
			
Per Frankelius,
Linköpings universitet. Agtech 			
INOM RAMEN FÖR INITIATIVET
Linköpings universitet
2030 ska göra Sverige och ÖstAGTECH2030 startade våren 2020
ergötland världsledande inom
projektet Smart Agtech. Projektet
jordbruksteknologi, med fokus
föregicks av en förstudie, Smart
på sensorer, digitalteknik, AI och sakernas internet. Hela
Agri, som gjordes i samverkan med AgroVäst. Syftet
initiativet inleddes med en gemensam kickoff på Vreta
med projektet är att utveckla samverkan mellan innovaKluster i mars 2019 och engagemanget för att etablera en
tionsplattformarna Agtech 2030 och SmartAgri i Västra
innovationsmiljö för morgondagens lantbruk är stort,
Götaland. Genom att sammanföra processer och kompemed många genomförda aktiviteter.
tens, inom IT, lantbruk och biologi, skapas förutsättningar att stötta små och medelstora svenska teknikföretag
VRETA KLUSTER HAR UNDER DE SENASTE ÅREN
i utvecklingen av nya innovativa lösningar och metoder
arrangerat och bidragit till en rad event och projekt
som kan bidra till en hållbar och säker livsmedelsproduktion. I projektet ingår flera innovationsstödjande
för att stärka det innovationsfrämjande arbetet. Vreta
aktörer från SmartAgri (Agroväst, RISE och Science park
Kluster har bidragit till lanseringen av flera olika poddar
Skövde) och från Agtech2030 (Agroöst, Linköpings
om skogens värdekedja – i samarbete mellan Skogsstyuniversitet, Linköping Science park och Vreta Kluster).
relsen, Länsstyrelsen, Linköpings universitet och Region
Östergötland. Vreta Kluster gick under 2019 med som
part i affärsutvecklingsprojektet Rubizmo, som drivs av
Sveriges lantbruksuniversitet, SLU. Klustret har även haft
studiebesök av Kungliga skogs- och lantbruksakademin
med presentation bland annat av projektet digitalt fjäderfästall, där forskare vid Linköpings Universitet utvecklar
en digital modell för att kunna simulera luftflöden och
minska ventilationsproblemen. Vreta Kluster har också
arrangerat seminarier och forskarmöten inom områden
som blockchain-teknik, insekter, robusta system och
ammoniak i fjäderfästallar.
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I N N O VAT I O N S F R Ä M J A N D E

ETT SAMARBETE under de senaste åren, med fokus på
innovativa livsmedel och foodtech, har också drivits
med Alfred Nobel Science Park i Örebro. Under 2019
bjöds besökarna under tävlingen Årets kock på rätter
som lättrökt korv på gråärt och hummus av åkerböna.
Båda är livsmedel som i dag framför allt används som
djurfoder, men som skulle fungera utmärkt för
humankonsumtion. Besökarnas smakupplevelser
mättes med en app och ska på sikt bli en del av en
forskningsartikel. Tävlingen 2020 arrangerades utan
publik, men där lanserades innovationsmetoden
bakom osten Kärno för livsmedelsbranschen vid ett
digitalt seminarium på temat Gastrotech. Samma dag
bjöd de båda innovationsmiljöerna tillsammans med
producenterna in till en pressträff på Löts gårdsmejeri
utanför Linköping.

”

Vi har en värdefull dialog med Malin
på Vreta Kluster kring fjäderfäfrågor
och projekt av olika slag. Nu senast har
vi deltagit i utvärderingen av en digital
utbildningsplattform från Holland,
för att se om den kan vara till nytta
i undervisningen.
Helena Wall, SLU

N Y C K E LTA L

Innovationsfrämjande,
antal aktiviteter.

studenter har under
perioden presenterat
sina projektarbeten i
olika evenemang på
Vreta Kluster.

utställare och 445 000 besökare hade Agritechnica 2019,
världens största lantbruksmässa, som vi besökte med
Agtech 2030 för omvärldsbevakning och nätverkande.

E V E N E M A N G I U R VA L

TIllverkning av Kärno.

Det digitala djuret - studentseminarium inom ramen för Agtech 2030.

180328

Studentevent Störningar och haveri i skördetid
(140 pers)

180529

Seminarium - projektresultat forskning om
mätning av ammoniak i fjäderfästallar

181114

deltog på Ultuna Näringslivsdag på Ultuna,
Uppsala

180907-08 Innovationstävling med agronomstudenter
från SLU + ingenjörsstudenter från Linköpings
universitet
180111

Marknadsplaner för kreativa företag
- studentpresentationer (100 pers)

181108

Monter på East Sweden Innovation Day
- Blockchain i livsmedelskedjan

180131

Studiebesök från Green Innovation Park, Ultuna

191112

Besök på Agritechnica - världens största
lantbruksteknikmässa, Hannover, Tyskland

190522

Det digitala djuret - studentseminarium
Agtech2030 (130 pers)

191120

Proteiner för humankonsumtion, Östgötamat,
Naturbeteskött, Svenska Ägg mfl

200211

Studiebesök från Poultry expertise center,
Nederländerna

200610

Workshop med innovationsaktörer,
Linköping Science Park
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Utbildning
Kompetensen på Vreta Kluster utnyttjas i olika populära utbildningar och projekt. Och framöver är
ambitionen att få till fler skräddarsydda kurser och utbildningar.
Vreta Kluster ska stärka möjligheten att erbjuda nya och
kompletterande behovsbaserade uppdrags- och spetsutbildningar i samverkan med Vretagymnasiet och andra
utbildningsaktörer, företag, akademi samt institut. Vreta
Kluster ska därmed skapa förutsättningar för ett dynamiskt lärande och vara en kunskapsbrygga till personer
från andra branscher och verksamheter, för att bidra
till att säkerställa tillgången på kompetent personal för
regionens företag.
Behovsbaserade uppdragsutbildningar
Många yrkesgrupper och företag som inte direkt arbetar
i lantbruket, kan ändå behöva grundläggande kunskap
om hur ett lantbruk fungerar för att kunna möta sina
kunder. Därför har Vreta Kluster och Vreta naturbruksgymnasium gemensamt tagit fram en snabbkurs i lantbruk, som i ett första skede ges som uppdragsutbildning
vid Väderstad AB. Utbildningen består av fyra halvdagsmoduler med inriktning på markkunskap, växtodling,
teknik och ekonomi. Syftet är att nyanställda experter,
såsom tekniker och säljare, ska få övergripande kunskap
kring fenomen och begrepp, för en ökad kundförståelse.

VRETA KLUSTERS MÅL är att utveckla satsningen och

bredda utbildningen till fler målgrupper och företag
– exempelvis livsmedelshandlare, politiker eller djurskyddsinspektörer. Inom utbildningsområdet finns också
långt gångna planer på att tillsammans med Linköpings
universitet erbjuda en uppdragsutbildning inom lantbruksteknik och innovation med bland annat ingenjörer,
utvecklare, konsulter, lantbrukare och rådgivare som
målgrupp.

”

Våra rådgivare föreläser på Vreta
Utbildningscentrum och gör i bland
fältvandringar för eleverna, vilket
är uppskattat från båda håll. Vi vill
dessutom sprida kunskap om lantbruk
och deltar gärna i utvecklingen av
kortkurser i lantbruk för målgrupper
utanför branschen.
Katarina Wiklund,
Hushållningssällskapet Östergötland

N Y C K E LTA L
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Antal evenemang
på temat utbildning.

av deltagarna
i Drivbänk går
vidare till jobb.

Antal sökande till Naturbruksgymnasiets
(Vretaskolan och Himmelstadlundskolan)
utbildningar inom lantbruk, djur, skog och
trädgård 2020.
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Deltagare i fält i projektet ”Nyskapande bemanningskoncept”
under sommaren 2020.

UTBILDNING

”

När våra medarbetare får
bättre förståelse för vår
kund lantbrukaren, så får
också vi som företag bättre
förutsättningar att lyckas
med vår affärsidé och
mission.
Rebecka Roth,
HR business partner,
Väderstad AB

Deltagare i ”Snabbkurs i lantbruk” på Väderstad, här under en jordartslaboration.

I SPÅREN AV CORONAKRISEN och det behov av arbets-

kraft som många lantbruksföretag då signalerade om,
startade Vreta Kluster tillsammans med LRF Östergötland
och Samordningsförbundet under försommaren 2020 ett
Vinnova-finansierat projekt för att snabbutbilda arbetskraft och kunna matcha företagens behov med tillgänglig
arbetskraft. Projektet har hittills nått bland annat personer
längre från arbetsmarknaden, och fokuserar nu på att
utveckla en bemanningsfunktion och planering pågår för
en 10-veckors kurs i Naturbruk – ett samarbete mellan
Vreta Kluster, Vreta Naturbrukscentrum, Vuxenutbildningen i Linköping och Samordningsförbundet.

”

För oss är Vreta Kluster en viktig
samarbetspartner både vad gäller
lokaler, mässor, möten, seminarier
och utveckling av nya former av
utbildningar.
Ingela Appelsved,
skolchef Naturbruksgymnasiet Östergötland

UNDER 2019 PLANERADE VRETA KLUSTER för en yrkes-

utbildning för kockar på temat ”från trädgård till tallrik”
tillsammans med Östgötamat. Ansökan fick avslag, men
ambitionen om att få till utbildningen finns kvar och
chansen ökar när ett utbildningskök planeras till
utbyggnaden i etapp 3 i Vreta Kluster.

NÅGOT SOM VUXIT REJÄLT på senare år i miljön runt

Vreta Kluster är projektet Drivbänk. Det är en möjlighet
för arbetssökande, där Samordningsförbundet centrala
Östergötland är projektägare, med intresse för kafé,
restaurang och odling men även den gröna näringen
generellt. Genom att förbereda personer med teori,
studiebesök, praktik och individuella planeringar kan
Drivbänk fungera som en koordinator för att företag
kan hitta nya medarbetare.
UNDER HÖSTEN 2020 har Vreta Kluster tillsammans med

Vreta Utbildningscentrum även arrangerat seminarium
för studie- och yrkesvägledare samt studiebesök för 30
lantmästare på studieresa genom landet från SLU
i Alnarp.
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Samverkan
och koordinering
Vreta Kluster ska vara en nod för samordning av relevanta regionala strategier, handlingsplaner och initiativ.
Vreta Kluster har genom detta projekt också fått uppdraget att svara för att operationalisera och arbeta med
genomförandet av den regionala livsmedelsstrategin och därigenom uppnå synergieffekter både inom och
mellan regionala initiativ.
Regional Livsmedelsstrategi Östergötland
Med ökad innovation och en stark utveckling i
livsmedelssektorn blir Östergötland mer livskraftigt.
Den regionala livsmedelsstrategin ska driva på konsumtionen av lokal mat i Östergötland och bidra till att
produktionen av livsmedel ökar. Regionfullmäktige i
Region Östergötland beslutade om den regionala livsmedelsstrategin 2017 och Vreta Kluster har i och med
detta projektet uppdraget att koordinera och driva
arbetet med att verkställa strategin.

”

Vreta Kluster deltar aktivt i vårt
samverkansarbete, och är oerhört
centralt för att ge stöd och inspiration
till liknande gröna kluster över hela
landet.
Nils Lagerroth, samordnare,
Landsbygdsnätverkets kansli

DEN REGIONALA LIVSMEDELSSTRATEGIN är uppdelad i

fyra fokusområden – kund och konsument, konkurrenskraft, offentlig upphandling och trygghet. Varje fokusområde har tre mål som ligger till grund för alla insatser
och sammantaget ska insatserna leda till en starkare
livsmedelsproduktion i Östergötland.

ARBETET MED VERKSTÄLLANDET av den regionala livs-

medelsstrategin inleddes i början av 2018. Det finns en
organisation och infrastruktur för verkställandet, med
temaledare och ett antal sakkunniga som träffas regelbundet för att stämma av event, projekt och samverkansmöjligheter. Temaledarna är experter inom sina respektive fokusområden, och har sin hemvist på Vreta Kluster,
vilket underlättar samverkan och överhörning.
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Aktiviteter och resultat inom de fyra fokusområdena
rapporteras separat på sidorna 14-21.
Regionala insatser för Skogsstrategin
Vreta Kluster ingår i styrgruppen för kommunikationsprojektet Regionala insatser för Skogsstrategin i Östergötland. Projektet ägs av Länsstyrelsen Östergötland och
i styrgruppen sitter personer från Region Östergötland,
Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen, Linköpings Universitet
och Vreta Kluster. Syftet med projektet är att kommunicera skogens många värden för en bred målgrupp. Vreta
Kluster har koordinerat evenemangsplanen och även
genomfört evenemang inom ramen för projektet. I projektet
deltar Vreta Kluster också med kontakter och nätverk
för att koppla samman olika aktörer, både personer och
organisationer, för konstruktiva dialoger.
ETT AV SEMINARIERNA INOM RAMEN FÖR
SKOGSSTRATEGIN var ”Skogen som samhällsbyggare”

om trähus. Byggprocessen står för 70-80 procent av en
byggnads klimatpåverkan och att bygga i trä kan reducera
siffrorna i den fasen med hela 50 procent. Seminariet
riktade sig till personer med intresse av samhällsbyggnad,
klimatlösningar, skog och bioråvara och innehöll en rad
föredrag samt en paneldiskussion med bland andra
arkitekter, kommunrepresentanter och företag.
Under 2019 arrangerade Vreta Kluster ett seminarium
om om bränder i skogen, med deltagande av bl.a. brandförsvaret, skogsägare och Maskinring Öst. Vi deltog i
rundabordssamtal om skog arrangerade av landshövdingen, samt ordnade seminariet Den cirkulära skogen
med föreläsare från Linnéuniversitetet, Billerud Korsnäs
och Länsstyrelsen.

”

Vreta Kluster är en mötesplats
där det är möjligt att lyfta många
olika frågor. Med vetskap om var
spetskompetensen finns, och ett
stort nätverk, kan klustret bidra
till att konstruktiva dialoger
skapas.
Madeleine Söderstedt Sjöberg,
Länsstyrelsen Östergötland

SAMV E R K AN O C H KO O R D I N E R I N G

N Y C K E LTA L

Samverkan
och koordinering,
antal aktiviteter,

AquaAgri
Helene Oscarsson på Vreta Kluster agerade under
perioden som koordinator på 10% för det nationella
forskningsprogrammet AquaAgri, finansierat av
Mistra, Formas och Lantmännens forskningsstiftelse med totalt 62 miljoner kronor. Programmet
inkluderade fem forskningsprojekt, varav två om
marint vattenbruk vid Göteborgs universitet och
tre inom lantbruk vid SLU. Under våren 2019
utvärderades samverkan i programmet. Generellt
har samverkan i programmet varit mycket lyckad
och det har lett till flera nya projekt och samarbeten mellan forskare inom marint vattenbruk och

gröna kluster finns det i Sverige,
presenteras på www.landsbygdsnatverket.se. Vreta Kluster har
den största gröna företagsparken.

experter har arbetat som temaledare åt Vreta Kluster för att
verkställa livsmedelsstrategin
och andra satsningar.
Invigningen av initiativet Agtech 2030 i mars 2019 på Vreta Kluster.

FA K TA

Arbetet med att verkställa livsmedelsstrategin följs upp
av en strategigrupp under ledning av landshövding
Carl-Fredrik Graf, och regionråd Julie Tran.
För att verkställa bland annat livsmedelsstrategin,
har Vreta Kluster anlitat sex temaledare som är experter
inom sina respektive områden, samt operativa krafter:
Louise Ridderström,
temaledare kund och konsument
Christina Enudd Nordström,
temaledare offentlig mat
Elisabeth Ström,
temaledare kompetensförsörjning
Kristian Peterson,
temaledare trygghet
Jesper Lindström,
temaledare livsmedelsindustri
Fredrik Stark,
temaledare digitalisering

”

Att vi idag har plattformen Agtech
2030 är ett resultat av den nära nog
unika samarbetsandan som finns
i Östergötland och här har Vreta
Kluster spelat en viktig roll. Det bör
sägas att samarbetena också bildar
en substans som genom kommunikation bidrar till att sätta vår region på
kartan i omvärldens ögon.
Per Frankelius,
processledare Agtech 2030
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Kund och konsument
En stark lokal matproduktion kräver en nära dialog med konsumenterna. Fokusområdet kund och
konsument i livsmedelsstrategin handlar om att öka medvetenheten om svenska mervärden genom en
närmare dialog mellan konsument och producent.
För att stärka medvetenheten om lokal matproduktion
har Vreta Kluster under 2018-2019 arbetat med olika aktiviteter och projekt som förklarar mervärdet med svensk
och östgötsk produktion. Samverkan har bland annat
drivits med handel, besöksnäring, restaurang, grossister
och även konsumenter.
Årets Kock har gett mycket uppmärksamhet
Lokal matproduktion har lyfts på många olika sätt
gentemot både branschen och konsumenterna. En sådan
aktivitet är närvaron i samband med Årets Kock. Vid
2019 års tävling fick besökarna smaka exempelvis kimchi
och surkål från Tistelvind i Boxholm, tillagade på kål
från Östergötland, och hummus på åkerbönor odlade i
Östergötland. Elever vid Dackeskolan hade tillagat rätter
som korv på gråärt och hummus av åkerböna. Detta
event gav en hel del medial uppmärksamhet och innebar
nätverkande mellan kockelever och etablerade kockar,
liksom mellan företag från olika branscher.

Hummus på åkerböna.

ÅR 2020 SÄNDES EVENEMANGET DIGITALT och då deltog Vreta Kluster tillsammans med Alfred Nobel Science
Park i ett samtal om innovation och med visning av
filmen om hur den nya produkten Kärno kom till genom
ett innovativt samarbete mellan restprodukterna saltlag
från KindaGurka och kärnmjölk från Löt Gårdsmejeri.

Årets Östgötakock 2020 i Mjölby
Under 2020 deltog Vreta Kluster med en föreläsning av
Richard Tellström under det websända evenemanget
Årets Östgötakock. Föreläsningen lockade drygt 100
personer från såväl Östergötland som från hela landet.
Bland aktiviteterna finns också kock- och producentträffar,
det vill säga möten hos producenter med tillfälle att prova nya produkter och nätverka och utbildning för kockar
i grön matlagning.
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Bilaga i Corren

Information i breda kanaler
Informationsinsatser gentemot allmänheten har bland
annat omfattat seminarier och mötesplatser under stora
event som Vätternrundan och O-Ringen, där lokalproducerad mat har serverats i samarbete mellan LRF
Östergötland och Östgötamat. Ett annat arbete är den
bilaga för allmänheten som gick med i Corren under
2018 för att lyfta och presentera mervärdet i svensk djurhållning och livsmedelsproduktion. Vi har arbetat mycket
aktivt med media för att nå ut till konsumenterna, och
exempelvis kommunicerat genom poddar, artiklar i
dagstidningar och veckomagasin, radiointervjuer m.m.
Vi har även deltagit i en film riktad till CSR-nätverket vid
Handelskammaren. Vi märker resultat av detta exempelvis genom att vi nu bjuds in i nya sammanhang att prata
om svensk och lokal matproduktion, såsom hållbarhetsseminarier och samverkansdagar i andra branscher.
Protein är en het fråga
Under perioden har vi lyft fram flera olika aktiviteter
på temat proteinkällor, bland annat projektet Naturbeteskött – en gemensam regional ursprungsmärkning av
kött från nötboskap som gått på naturbete i samarbete
mellan LRF Östergötland, Östgötamat och Naturbeteskött. På hösten 2019 anordnade vi en välbesökt föreläsning
på Linköpings stadsbibliotek med Fredrik Paulun, hälsoexpert, Marie Lönneskog, Svenska Ägg, Ann Sellbrink,
Naturbeteskött och Magdalena Hermelin från Hermelins
grönsaker, på temat protein och hälsa.

”

För oss var det mycket värdefulla
insatser som Louise Ridderström och
Vreta Kluster bistod med under
coronapandemin i våras för att
exempelvis koppla ihop vår matlådeförsäljning med försäljning i butik.
Mattias Weinhandl,
Stångs Magasin

Ö S T E R G Ö T L A N D S L I V S M E D E L S S T R AT E G I - F O K U S O M R Å D E K U N D & K O N S U M E N T

Tänk längre
Handla närmre
kunna köpa mjölk, ost eller
matproducenter? Vill du
Vill du ha kvar dina lokala
ds gårdar även i framtiden?
grönsaker från Östergötlan
a nu.
Då är det rätt läge handl

Innovationsinsats i besöksnäringen
I corona-pandemins spår drabbades även besöksnäringen
hårt. Tillsammans med Linköpings Science Park genomförde Vreta Kluster en innovationsinsats för att hjälpa till
att hitta nya sätt att sälja sina produkter och tjänster, när
de internationella bokningarna försvann. Satsningen blev
uppskattad, och nu har Visit Östergötland sökt och fått
ett nytt projekt på detta tema, där Vreta Kluster kommer
att medverka kring innovationsaktiviteterna.

men coronapandemin
om bra, närproducerad mat,
I Östergötland finns det gott företag hårt. Därför gör vi ett upprop för att
tska
har drabbat många östgö lokal mat och därmed gynna det lokala näringslivet
mer
vi tryggare när det blåser
uppmuntra dig att köpa
lokal matproduktion står
och jobben. Med en stark,
i vår omvärld.
i
bor här. Och det gynnar
Östergötland och alla som eller fråga i din butik var
Att handla lokalt gynnar
efter symbolen Östgötamat
slutändan dig själv. Leta
kter.
du hittar dina lokala produ
RESTA URAN GER

•••

MATB UTIKE R

Handla

ÖstgötamÖstat
götamat
LIVSM EDELS PRODU CENTE

R • • • KONSU MENT ER

Kund och
konsument

www.ostgotamat.se
TLANDS
KOORDINERAR ÖSTERGÖ
GI
LIVSMEDELSSTRATE

STRATEGINS MÅL:

Kampanj i coronatider
Coronapandemin under 2020 satte tydligt fokus på frågan om lokal och inhemsk livsmedelsproduktion. Många
lokala livsmedelsföretag drabbades hårt av effekterna
av pandemin. Restauranger tvingades stänga eller dra
ner på sin verksamhet och många leverantörer, framför
allt i förädlingsledet, såg efterfrågan minska. I det läget
drog Vreta Kluster ihop med Östgötamat igång uppropet
Handla lokalt – för att sätta ljuset på den lokala matproduktionen. Syftet var att få med producenter, butiker och
restauranger för att få konsumenterna att välja det lokala
i ännu större utsträckning. Uppropet riktades framför
allt mot slutkonsumenter och drevs i sociala medier.

NYHETSBREV
En viktig uppgift för Vreta
Kluster är att sprida information om vad som görs runt om
i Östergötland för att uppnå
målen i livsmedelsstrategin,
för att möjliggöra engagemang från fler. I nyhetsbreven
sprider vi även tips på event
och aktiviteter från övriga
Sverige. Under projektperioden har vi skickat ut
32 nyhetsbrev till en bred
målgrupp på cirka 3000
personer, och även här nått
ut nationellt.

Ökad medvetenhet om svenska mervärden
genom att skapa dialog mellan producent,
grossist, detaljhandel, restaurangbranschen
och konsument.
1. Öka kunskapen om svenska mervärden
genom utbildning till handeln, besöksnäringen,
restauratören och konsumenten.
2. Öka utbudet av svensk- och lokalproducerade
livsmedel i handeln, på restaurangen och
genom grossisten.
3. Öka informationsflödet i värdekedjan från
tallrik till produktion.

EXEMPEL PÅ PROJEKT
•

Provkokning av åkerbönor, i ett odlingsförsök
genomfört av Hushållningssällskapet
Östergötland. Ett antal östgötska livsmedels- 		
företag testade åkerbönor som idag används
framför allt till djurfoder, men som kan bli en
intressant proteinkälla även för människor.

•

I projektet Marknadslyftet har vi genomfört
många handfasta kurstillfällen om sociala
medier, varumärkesarbete, marknadsförings-		
strategier etcetera, riktade till lantbruks- och
livsmedelsföretagare. På grund av corona har
kurserna under 2020 varit digitala, vilket
medfört att vi nått ut till en nationell publik,
spridd över hela landet.
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Offentlig måltid
Målet inom fokusområdet offentlig måltid är att Sveriges bästa offentliga måltider på svenska och
lokala råvaror ska serveras i Östergötland. För att nå det målet driver Vreta Kluster ett omfattande
nätverks- och kunskapsbyggande arbete med kostchefer, upphandlingsansvariga och leverantörer.
Offentlig marknad står för cirka fyra procent av den
totala livsmedelsmarknaden i Sverige. Den förhållandevis lilla andelen har dock stor potential att göra skillnad
för enskilda producenter och för den regionala ekonomin. De senaste åren har det skett en positiv utveckling
vad gäller andelen svensk mat i offentlig upphandling i
Östergötland, men utvecklingspotentialen är stor. Det är
komplext att styra den offentliga upphandlingen så att
det säkerställs att maten är producerad av svenska och
lokala råvaror.

hälsa och välbefinnande. Där deltog bland andra kostchefer, politiker, tjänstemän, omsorgspersonal, forskare
och ansvariga inom äldreomsorgen. Under 2020 har
Vreta Kluster även sökt och fått två projekt som handlar
om att få in mer viltkött på menyerna i de offentliga
köken. Här planeras just nu ihop med kostcheferna i
kommunerna en föreläsningsserie om vilt och jakt.

”

Vreta Kluster har hjälpt oss att göra en
marknadskartläggning över lokala
producenter, och arrangerade därefter
en branschdialog, vilket blev mycket bra.
Jag ser fram emot fortsättningen.
Sofia Funke,
Region Östergötland

Vid konferensen ”Goda exempel inom offentlig sektor för att uppnå målen i
livsmedelsstrategin” samlades 120 personer från politik, företag, forskning,
myndigheter m.fl. och inspirerades av det som görs runt om i Östergötland.

Inspiration och erfarenhetsutbyte
Bland Vreta Klusters insatser för att öka andelen lokalproducerad mat i de offentliga köken finns bland annat
en rad kunskapsseminarier för politiker, tjänstemän,
företagare och livsmedelsproducenter. I december 2019
arrangerades seminariet ”Goda exempel inom offentlig
sektor för att uppnå målen i livsmedelsstrategin”, med
cirka 120 deltagare, allt från politiker och tjänstemän till
företagsledare och forskare, lyssnade på representanter
från offentliga verksamheter som gav tips och idéer på
hur man kan jobba för att öka andelen närproducerad
mat i förskolor, skolor och äldreboenden. Ett lyckat koncept är Food for Life, som går ut på att använda skolmåltiden till mer än att bara servera mat. Bland annat åker
skolbarn ut och hälsar på bönderna som levererar mat
till skolan och odlar även egna grönsaker. Detta koncept
används idag i fem östgötska kommuner.
Möte akademi, politik,
tjänstemän, omsorgspersonal
Ytterligare ett uppskattat seminarium, som lockade närmare 200 deltagare varav de flesta digitalt, hölls hösten
2020. Det handlade om måltidens betydelse för äldres

UNDER 2019 GENOMFÖRDE VRETA KLUSTER en studi-

eresa till Värmland med politiker, tjänstemän och projektledare för nätverkande och inspiration, med mycket
lyckat resultat. Dialogen och erfarenhetsutbytet pågår
fortfarande. Klusterorganisationer som Vreta Kluster
är ett viktigt mellanskikt mellan myndigheterna och
företagen, där de olika klustren jobbar på olika sätt. De
personer som jobbar med offentlig måltid har börjat hitta
varandra och dra nytta av varandra och utbyta erfarenheter, och vill gärna fördjupa det samarbetet.

DET NATIONELLA PROJEKTET MATTANKEN har Vreta
Kluster ett nära samarbete med, vilket innebär att klustret
tar del av goda exempel, för dialoger med Livsmedelsverket,
Upphandlingsmyndigheten och Jordbruksverket, och kan
förmedla de idéer vi har i Östergötland.

”

Att säkerställa var maten kommer
ifrån och att djuren har det bra är
viktigt för mig. I upphandlingen
lägger vi stor vikt vid att involvera
våra producenter i närområdet,
samt vid det pedagogiska arbetet
i skolan. Eleverna ska lära sig hur
maten odlas och tillagas.
Espen Rognstad,
kostchef Ödeshögs kommun
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Dialogmöten Region Östergötland
Med Region Östergötland driver Vreta Kluster ett samarbete inom olika områden för att öka andelen lokalproducerad mat i verksamheten. Bland annat har Vreta Kluster
gjort en marknadskartläggning av lokala leverantörer,
som har varit utgångspunkten för regionens dialog med
måltidsleverantören Sodexo. I mars 2020 arrangerade
Vreta Kluster en branschdialog där företrädare för
regionen och måltidsleverantören Sodexo fick träffa en
rad lokala livsmedelsproducenter. Under dagen beskrev
regionen och Sodexo hur man arbetar, och en rad lokala
leverantörer fick också presentera sitt företag och
sina produkter.
Träffar kostchefer och producenter
Ytterligare ett mål inom ramen för fokusområdet offentlig måltid är att offentliga aktörer ska efterfråga råvaror
som innebär att fler producenter kan öka eller diversifiera sin produktion. I det syftet har besök genomförts
hos flera lokala lantbrukare, tillsammans med kockar
i kommunernas storkök. I maj 2020 arrangerade Vreta
Kluster, tillsammans med odlare och matproducenter,
en rundresa till lokala producenter för länets kostchefer.
Syftet var att ge en inblick i verksamheten på plats och
upprätta en dialog kring möjliga affärer. Ett annat viktigt
syfte var att kostcheferna skulle få se hur de lokala odlarna
arbetar och identifiera mervärden som kan nyttjas i
kommande upphandlingar.

MÅLUPPFYLLELSE OKTOBER 2020
1.Hur många kommuner i Östergötland har en
antagen kost- och måltidspolicy?
Samtliga kommuner har antagen kostpolicy MEN i vissa
fall är den 10 år gammal, eller under uppdatering.
Kommentar: En uppdatering av detta mål för att bli
mer vägledande skulle exempelvis kunna lyda:
”kontinuerligt uppdaterad kostpolicy med anknytning
till Livsmedelsstrategin för praktiskt tillämpning”
2. Hur stor andel av de livsmedel som upphandlas i
offentlig upphandling i Östergötland är producerade
i Sverige (enligt produktens produktblad)?
Svenskproducerade varor minst 60 procent.
Kommentar: Samtliga kostchefer arbetar för ökad
kontroll på beställning av svenskproducerat. Vad som
är mer intressant är i vilken utsträckning svenskproducerade livsmedel är producerade av svenska råvara.
Här finns ett stort mörkertal. Störst problem att
kontrollera innehållet i blandade produkter.
3. Hur stor andel av de livsmedel som upphandlas i
offentlig upphandling i Östergötland är lokalproducerade (enligt produktens produktblad)?
Från 10 procent till 37 procent
Kommentar: Fem kommuner som arbetar aktivt i dialog
med lokala producenter har kommit över 30 procent.
Fyra kommuner har tyvärr nyligen tappat hälften från
ca 24 procent till 11 procent genom ett bakslag i en
gemensam upphandling.

Offentlig
måltid

STRATEGINS MÅL:
I Östergötland serveras Sveriges bästa offentliga
måltider på svenska och lokala råvaror.
1. Region och kommuner har en antagen och
kontinuerligt uppdaterad kost-, måltidpolicy
eller motsvarande.
2. Till år 2025 upphandlas >80%* livsmedel som är
producerade i Sverige med delmål att till år
2020 upphandlas >60% livsmedel som är
producerade i Sverige
3. Till år 2025 upphandlas >50% lokalproducerade**
livsmedel med delmål att till år 2020 upphandlas
>30% lokalproducerade livsmedel
*I procentsatserna exkluderas summan av de inköp som
avser kolonialvaror (kaffe, kakao, kryddor, konserver etc)
**Med lokalproducerat avses här livsmedel
producerat, förädlat och paketerat i Östergötland och/eller
angränsande landskap.

svenskproducerade livsmedel och ...

... lokalproducerade livsmedel köps in av
Norrköpings kommun.
Norrköping har lagt ner mest manuell kraft
på att kontrollera produktblad och leveranser, (vilket tyvärr krävs för att få kontroll),
och har därmed de mest exakta siffrorna.

aktiviteter arrangerade Östergötlands
13 kommuner under Offentliga Måltidens
dag i oktober 2020.
Denna intensiva aktivitetsnivå uppmärksammades
positivt och fick beröm av Mattanken och
17
Livsmedelsverket.
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Konkurrenskraft
Om tio år ska livsmedelssektorn i Östergötland vara ett ekonomiskt draglok genom produktion av både
volym- och nischprodukter. Det siktar livsmedelsstrategins fokusområde Konkurrenskraft mot.

Med fokus på att öka livsmedelssektorns konkurrenskraft arbetar Vreta Kluster med att bidra till kompetensförsörjning till branscherna, eftersom frågan om tillgång
på kompetent personal är en nyckelfråga för många företag.

”

För oss har projektet IPM Grönsak vid Vreta Kluster
varit mycket värdefullt, eftersom vi i år därmed
räddade löken, kålen, blomkålen och broccolin och
på så sätt kunde sälja mycket mer av våra ekologiska
grönsaker än vi kunnat göra annars.
Magdalena Hermelin,
Hermelins Grönsaker

Några exempel på aktiviteter
för att locka kompetenser
En insats är det regionala Talangjaktsprojektet vars syfte
är att locka nationell och internationell kompetens till
Östergötland, som koordineras av Linköping Science
Park. Åren 2018 och 2019 var Vreta Kluster partner till
Linköpings Science Parks evenemang Code Summer
Camp, ett sommarläger för barn och unga som vill
lära sig mer om programmering. Under 2018 tog Vreta
Kluster emot praoelever från Ljungsbroskolan. Vreta
Kluster har också haft ett pilotprojekt för gemensam
prao-mottagning bland företagen på klustret. Under 2019
praktiserade studenter från miljövetarprogrammet på
Linköpings universitet hos olika klusterföretag, viket var
mycket uppskattat. Hösten 2020 var Vreta Kluster medarrangörer till ett möte med studie- och yrkesvägledare
ihop med Vreta Utbildningscentrum. Sex företag berättade
om sina företag och behov av arbetskraft för cirka 30 st
studie- och yrkesvägledare. Under våren 2020 startade vi
projektet Nyskapande bemanningskoncept, finansierat av
Vinnova, för att lindra effekterna av corona.
Studentkontakter på Ultuna Näringslivsdag
Årligen har Vreta Kluster, tillsammans med lokala företag och naturbruksprogrammen i Östergötland, deltagit
vid arbetsmarknadsmässan Ultuna näringslivsdag i
Uppsala. Syftet är att träffa studenter vid SLU, Sveriges
lantbruksuniversitet, och presentera Östergötland och de
företag som är verksamma här, för att locka kompetens
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till regionen. Vid mässan i 2019 lyftes bland annat de
starka tech-bolagen inom de gröna näringarna lite extra,
som är i stort behov av kompetens. Just nu pågår planering av 2020 års digitala version av detta arrangemang.
Med regelförenkling i fokus
Ett annat viktigt område är att verka för regelförenklingar för livsmedelsföretagen. Mot bakgrund av det syftet
ordnade Vreta Kluster bland annat seminariet Tillväxt &
Tillsyn i samverkan med Länsstyrelsen.
ETT ANNAT SEMINARIUM , Världens viktigaste dag 2018,
med 140 företagare, forskare, och representanter från offentlig sektor, lyfte regelförenklingar, svenska mervärden
i maten och export av svensk mat.

Finansiering och kapital
En rad aktiviteter har också genomförts för att öka
möjligheterna till kapitalanskaffning för livsmedelsföretagen. Externt kapital är inte så vanligt inom miljöteknik
och gröna näringar, trots att det finns gott om innovativa
bolag som skulle kunna växa med hjälp av investeringar
utifrån. Green Investment Day, en heldag om kapitaltillskott i gröna företag, var ett sätt att under 2019 ge företag
och investerare en chans att lära känna varandra bättre.
Detta ledde bland annat till uppstart av en särskild
“growth circle” (inom ramen för projektet Swedish Scaleup)
med fokus på just kapitalanskaffning under 2020, under
ledning av ledarskapsexpert Lena Lyckenvik.

På Världens Viktigaste Dag 2018 rullade vi ut en affisch med alla de 600 regler
en lantbrukare har att hålla koll på, vilket kan vara omständligt för både myndigheter och företagare. På seminariet diskuterades varför administrationssamhället ser ut som det gör, och möjliga vägar framåt.
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Erfarenhetsutbyte och affärsutveckling
En annan growth circle inom området konkurrenskraft
har inriktats på att stödja företag som arbetar med
funktionella livsmedel, det vill säga livsmedel som även
är hälsofrämjande. Aktiviteten ingår i projektet Växtzon som finansieras av Tillväxtverket. De sju östgötska
livsmedelsföretagen som har ingått har träffats i ett antal
gånger med olika teman för att byta erfarenheter och
lära av varandra samtidigt som deras nätverk i branschen
stärks. Detta var starten på Cirkulär innovation som
resulterade i KärnO, läs mer på sidan 9.
Prototyparbete till Almedalen
Ett innovativt samarbete för att driva affärsutveckling
gjordes 2018 med företaget Cystellar och innovationsmiljön Visual Sweden. I det samarbetet byggdes en
test-app med blockkedjeteknik för att spåra matens
ursprung, något som presenterades vid ett välbesökt
seminarium i Almedalen.

Magdalena Hermelin på Hermelins Grönsaker kunde under säsongen 2020
rädda delar av skörden från skadegörare, tack vare fältmätningarna i projektet
IPM Grönsak.

EXEMPEL PÅ PROJEKT

Konkurrenskraft

STRATEGINS MÅL:
• Samtliga aktörer med koppling till livsmedels
sektorn i Östergötland har ett tydligt tillväxtfokus.
• Livsmedelssektorn är en attraktiv och
välkänd näring i Östergötland.
• Vreta Kluster är ett kunskapscentrum för
affärsutveckling inom de gröna näringarna.

• Under 2020 startade vi projektet ”IPM
Grönsaksproduktion”, finansierat av
Länsstyrelsen, som syftar till att utveckla
metoder för att möjliggöra grönsaksodling
med lägre angrepp av insekter och
skadegörare.
• Under 2020 startade även projektet
”Nyskapande helhetskoncept för
snabbemanning…” finansierat av Vinnova i
spåren av Corona. Syftet med detta projekt
är att ta ett samlat grepp för att möjliggöra
för personer som blivit arbetslösa från andra
branscher, att komma in som arbetskraft i till
exempel grönsaksodling, som kräver mycket
manuellt arbete.
• Sedan 2019 deltar vi i affärsutvecklingsprojektet
Rubizmo, som är ett EU-projekt, vars svenska
delprojekt drivs av SLU.

19

Ö S T E R G Ö T L A N D S L I V S M E D E L S S T R AT E G I - T R Y G G H E T

Trygghet
Fokusområdet Trygghet i livsmedelsstrategin handlar om en trygg, lokal livsmedelsproduktion som kan
försörja befolkningen. En viktig strategisk fråga inom livsmedelsområdet är att minska sårbarheten i
händelse av en kris.
Den svenska självförsörjningsgraden av livsmedel har
sjunkit och är i dag ungefär 50 procent. En tryggad
produktionskapacitet och robusta produktionssystem
för minskad sårbarhet är det övergripande målet inom
fokusområdet Trygghet. För att nå dit behöver kunskapen
om behovet av försörjningsberedskap öka. Samtidigt
behöver användningen av fossil energi minska, liksom
användningen av antibiotika i livsmedelsproduktionen.
Ett viktigt ämne som fått ökat fokus
I det arbetet är Vreta Kluster en sammanhållande och
koordinerande kraft som involverar många av branschens aktörer för nyttjande av kompetens – men också
för samordning, kreativ utveckling och framdrift i sakfrågorna. Fokusområdet Trygghet har varit det svåraste
området att hantera, eftersom de tre delmålen är väldigt
olika varandra, och ägs av olika huvudmän, och det har
inte varit helt självklart var Vreta Klusters insatser gör
störst nytta. Det står dock helt klart att detta område
är högintressant i samhället i dag, vilket belysts av
coronapandemin och nu pågår planering för nya
samverkansprojekt på området.
Information om ökad hemberedskap
Vreta Kluster har genomfört olika aktiviteter, tillsammans
med många olika samarbetsparter, för att bidra till att
minska sårbarheten i livsmedelsförsörjningen. För att
öka kunskapen om samhällets sårbarhet när det gäller
livsmedelsförsörjning, och lyfta invånarnas hemberedskap, har Länsstyrelsen under perioden genomfört olika
informationsinsatser i Östergötland. Vreta Kluster har
bidragit till att sprida information om dessa aktiviteter.
Under hösten 2018 medverkade vi till ett öppet möte med
anledning av torkan arrangerat av LRF och Företagsjouren.
Kök för krisberedskap i Boxholm
Många kommuner har utvecklat sitt samarbete med
lokala livsmedelsproducenter som en del i sin krisberedskap. Ett exempel är Boxholms kommun som satsar på
de lokala producenterna för att ha en bra relation och
stabila leverantörer i händelse av en kris. Kommunen
har också byggt ett äldreboende, vars kök är utsett som
krisberedningskök, med extra reservkraft och extra
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stora förråd för torrvaror och konserver. I fokusområdet
Offentlig måltid finns ett mycket aktivt nätverk av kostchefer, som alla kommer i kontakt med denna fråga i sin
dagliga verksamhet.
Ökad användning av fossilfri energi
En viktig del i att minska sårbarheten är också att verka
för mindre användning av fossil energi, både i lantbruket och i transportsystemet. Vreta Kluster har bidragit
till påverkansarbete för ökade politiska styrmedel mot
fossilfrihet.
INOM OMRÅDET SOLENERGI har Vreta Kluster arrangerat
informationsträffar tillsammans med projektet Framtidens
Solel. Det finns ett stort intresse hos det östgötska lantbruket att investera i solceller och det framtida fokuset
är nu lagring av energi i batterier, som på sikt kan hjälpa
samhället att minska sina effekttoppar. Även inom biogas
har det arrangerats informationsmötet tillsammans med
Gasfuels och Biodriv Öst.
UNDER VÅREN 2020 tog branschen fram en färdplan

mot Fossilfrihet tillsammans med Fossilfritt Sverige.
Östergötland utmärkte sig i arbetet med färdplanen
eftersom mycket av planen byggde på ambitionen 50-50
till 2020 - som byggde på att 50 procent av LRF:s företagsmedlemmar skulle köra på 50 procent förnybara
drivmedel vid utgången av 2020 - från bland annat
Östergötland. Ett mål som i dag är uppfyllt i och med
reduktionsplikten. Undersökningar visar på att andelen
förnybart i drivmedel hos den östgötska bonden ligger
idag runt 27 procent. Målet med färdplanen är att bli
fossilfria inom områdena, drivmedel, torkning och
värme till år 2030.

”

		
I dag har fler politiker, tjänstemän och
		
näringsidkare kunskap om risker och
sårbarheter inom livsmedelsförsörjningen. Det leder
förhoppningsvis till en insikt om vad som behöver
förändras för att öka beredskapen.
Andreas Lundberg, enhetschef och biträdande försvarsdirektör, enheten
för civil beredskap och räddningstjänst, Länsstyrelsen i Östergötland
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”

Vreta klusters har stor förmåga och drivkraft som projektkoordinator och projektägare
och det är en stor styrka för oss i gröna näringslivet att det samordnade arbetet med
livsmedelsstrategin sker genom Vreta kluster.
Erik Erjeby, LRF Östergötland

Skydd av åkermark för
lokal produktionsförmåga
För att säkra livsmedelsförsörjningen krävs nya
arbetsmetoder som kan förena en ökad livsmedelsproduktion med städers ambitioner om att
växa, eftersom byggnation på värdefull åkermark
försämrar beredskapen. För att diskutera användningen av åkermark hölls ett seminarium på Vreta
Kluster i november 2019. Målet var att diskutera
hur vi kan ta fram bättre riktlinjer vid beslut om
markexploatering, kopplat till livsmedelsstrategins
mål om en ökad svensk och östgötsk produktion
av mat, och samtidigt svara upp mot det ökade
behovet av byggbar mark när våra städer växer. På
seminariet deltog politiker, tjänstemän, planarkitekter, markägare med flera och dialogen var konstruktiv och framåtsyftande. Nu pågår planering
av en uppföljande aktivitet.

ÖSTERGÖTLANDS
PRODUKTION I FÖRHÅLLANDE
TILL KONSUMTION 2018
Östergötland är en av Sveriges kornbodar där produktionen av många livsmedel är större än konsumtionen.
Produkterna säljs i hög grad vidare utanför regionen.
Källa: Jordbruksverket 2020

Svensk och lokal mat
för minimerad antibiotikaanvändning
Ytterligare en del i fokusområdet Trygghet handlar
om att minska risken för livsmedelssmitta och
antibiotikaresistens. Där drivs det regionala
arbetet genom förebyggande djurhälsovård och
sjukdomsbekämpning, som leder till mindre behov
av att använda antibiotika. Sverige är ett av de
länder i EU med den i särklass lägsta antibiotikanvändningen inom EU. Genom arbetet i Kund &
konsument respektive Offentlig måltid, för att öka
andelen svensk och lokal mat i skolkök,
restauranger, butiker med mera, bidrar vi
därmed även till en lägre användning
av antibiotika i livsmedelskedjan.

STRATEGINS MÅL:
•

Trygghet

Övergripande mål:
tryggad produktionskapacitet
och robusta produktionssystem
för minskad sårbarhet.

NÖTKÖTT

84%

GRISKÖTT

111%

FÅRKÖTT

50%

MJÖLKPRODUKTER

115%

MATPOTATIS

159%

EXEMPEL PÅ PROJEKT
•

EMIL – app för tankning av fossilfria
drivmedel. Läs mer under Platsutveckling,
testbäddar, sidan 4-5.

Delmål:
1. Öka kunskapen om behovet av
försörjningsberedskap.
2. Minska användningen av fossil energi
i livsmedelskedjan.
3. Öka konsumtionen av livsmedel producerade
med minimal användning av antibiotika.
förnybara drivmedel är det i tanken
hos den östgötske bonden.
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Vreta Kluster i media
Vreta Kluster har under 2018-2020 arbetat aktivt med media inom sina olika verksamhetsområden. Det
har skett genom pressinbjudningar, pressmeddelanden och personlig bearbetning i aktuella frågor. Under
de tre åren har den potentiella räckvidden på publicerade artiklar, och även medievärdet, ökat markant.
Totalt sett har mediearbetet resulterat i 316 artiklar och
inslag i media från januari 2018 fram till den 20 oktober 2020. Flest artiklar och inslag publicerades under
2018, 160 stycken, medan räckvidden och det beräknade
medievärdet var betydligt större under 2019 och 2020.
Det beräknade medievärdet har ökat kraftigt de senaste
tre åren. Det beror sannolikt på en systematisk bearbetning av bland annat radio och tv, som har stor räckvidd
och ett högt beräknat medievärde.
Mediegenomslag 2018
Under 2018 publicerades 160 artiklar och inslag om Vreta
Klusters verksamhet. Totalt hade publiciteten en potentiell
räckvidd på 14,9 miljoner personer. Bland de pressaktiviteter som ledde till mest uppmärksamhet fanns en
kickoff för den regionala livsmedelsstrategin, nyheten om
att Vinnova tilldelade 200 miljoner till Agtech 2030 och
en pressträff om hur torkan drabbat de svenska bönderna.
Pressträffen om torkan gav eko i både regional och nationell media. Bra mediegenomslag gav även deltagandet i
Almedalen 2018. I Almedalen presenterade Vreta Kluster
och företaget Cystellar en app för spårbarhet av livsmedel
som bygger på blockkedjeteknik, vilket ledde till flera
artiklar från dagspress och fackpress.
Artiklarna och inslagen om Vreta Kluster var till största
delen positiva till sin karaktär. 51,9 procent av artiklarna
kan karaktäriseras som positiva medan 48,1 procent av
artiklarna var neutrala. Det förekom ingen negativ publicitet kring Vreta Kluster.
Mediegenomslag 2019
Under 2019 publicerades 89 artiklar och inslag om
Vreta Klusters verksamhet. Det innebär en relativt stor
minskning i antal jämfört med 2018. Samtidigt var den
potentiella räckvidden 22,5 miljoner personer, cirka 50
procent högre än 2018. Bland de pressaktiviteter som ledde till mest uppmärksamhet fanns fortfarande satsningen på Agtech 2030, bland annat invigningen. Men även
flera seminarier om bland annat skog, trähus och skyddet
av åkermark lockade media, liksom en frukostträff om
de arkeologiska utgrävningarna inför etapp 3 i byggnationen. En pressaktivitet inför deltagandet vid Årets
Kock 2019, där Vreta Kluster tillsammans med Alfred
Nobel Science Park, bjöd på innovativa livsmedel i form
av gråärt och åkerböna, resulterade bland annat i två
tv-inslag. Även under 2019 var en stor del av publiciteten
positiv. 67,4 procent av artiklarna kan karaktäriseras som
positiva medan 32,6 procent av artiklarna var neutrala.
Det förekom ingen negativ publicitet.
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Mediegenomslag 2020
Fram till den 20 oktober 2020 hade 67 artiklar och
inslag publicerats om Vreta Klusters verksamhet. Det
är ungefär i nivå med 2019 års medierapportering.
Men den potentiella räckvidden för dessa artiklar
och inslag är betydligt högre än tidigare år. Totalt beräknas över 41 miljoner personer ha nåtts av publiciteten. Bland de pressaktiviteter som har lett till störst
medieintresse finns projektet Marknadslyftet som
ska stärka företag i de gröna näringarna i sin marknadsföring. Uppstartsträffen för projektet lockade i
stort sett samtliga regionala medier och resulterade
i inslag i tv, radio och dagspress. Andra pressaktiviteter som resulterat i stort mediegenomslag är ett
seminarium om måltidens betydelse för äldres hälsa
och en pressträff där den nya osten Kärno presenterades, som har producerats av restprodukter och
är ett resultat av metoden cirkulär innovation som
Vreta Kluster har arbetat fram. Av artiklarna och
inslagen under 2020 bedömdes 61,2 procent vara
positiva och 38,8 neutrala.

2018:
Här planeras för nytt företagskluster (Affärsliv 180123)
Jordnära innovationer i Östergötland (Jordbruksaktuellt 180217)
132 miljoner till östgötska projekt (Folkbladet 180606)
Bönderna viktiga om det blir kris (180607)
Över 20 miljoner till Östergötland (Corren 180610)
Appen som visar vem som fött kon(Landlantbruk 180704)
Appen som ger dig koll på maten (Corren 180705)
Anita odlar jobb i Drivbänk (SVT 180710)
Agriopt vill optimera lantbruket (Jordbruksaktuellt 180720)
Bönderna i torkkatastrofen: ”Ber till gud varje dag om hjälp”
(Aftonbladet 180810)
Mångmiljonsatsning på ny lantbruksteknik (Landlantbruk 181023)
Är det här framtidens böna? (Affärsliv (Corren, NT, MVT 181113)
Nu kan fler östgötar satsa på förnybart bränsle
(Energinyheter.se 181121)
2019:
Vad ska vi ha skogen till? (NT 190128)
Agtech 2030 siktar mot toppen (Affärsliv 190313)
Grön kocktävling sporrade eleverna (Corren 190319)
Klart: De blir delägare i Vreta Kluster (Corren 190412)
Östergötland ska bli världsledande i modernt lantbruk
(Svt 190416)
Spännande fynd vid Vreta Kluster (Corren 190529)
Robotar, sensorer och satelliter (Affärsstaden 190620)
Gråärtorna tar plats i rampljuset (Livsmedel i fokus 190904)
Gråärtor gör comeback – elever bjuder på rätter under årets kock
(Svt 190911)
Åkermarken i Östergötland är viktig att skydda och bevaka
(Östgötatidningen 191206)
Trähus bra både för miljö och människor
(Svensk byggtidning 191212)
2020:
Kurs i sociala medier för lantbrukare (Sverige Radio 200119)
Lantbrukare: ”Det är viktigt att visa att vi finns” (Svt 200222)
Nu ska lantbrukarna bli bättre på marknadsföring (Svt 200222)
Satsningen Smart Agtech ska utveckla lantrbrukstekniken.
(Jordbruksnytt 200227)
Nytt samarbete ska leda till innovationer i lantbruket
(Skaraborg Läns Tidning 200323)
Arbetslaget söker medarbetare (Sveriges Radio 200531)
Innovationerna som ska ta Sverige ur coronakrisen
(Dagens Nyheter 200623)
Från sidoflöde till krogmenyn – mer om ostsuccén Kerno
(Livsmedel i fokus 200816)
Hon blir ny vd för Vreta Kluster (Jordbruksaktuellt 200819)
Låt de boende vara med i planeringen (Sveriges radio 200904)
Ny ostsort på restprodukter lockar kändiskockar i Stockholm.
(Svt 200919)

Räckvidd och medievärde
Den potentiella räckvidden för publiceringarna om
Vreta Kluster har ökat markant under 2018-2020,
trots att antalet publicerade artiklar har sjunkit i
antal. Den troliga förklaringen är en ökad publicitet
i radio och tv, som har en stor räckvidd. Det innebär
också att det beräknade medievärdet för dessa publiceringar har ökat. Totalt sett har artiklar och inslag
publicerats till ett sammanlagt värde av 5,9 miljoner
kronor. Under 2018 var medievärdet 1,1 miljoner
kronor, under 2019 var det 1,7 miljoner kronor och
under 2020 är medievärdet fram till den 20 oktober
3,1 miljoner kronor. Samtidigt ska sägas att medievärde är ett trubbigt verktyg som ska användas med
mycket stor försiktighet.

Jordbruksteknik på ambassadörernas schema
(Liu:s webb 200924)

Antal artiklar.

Medievärde (mkr).
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Vid Smart Farming-konferensen på åkern mellan Vreta Kluster och
Vreta Utbildningscentrum visade både obemannade traktorer och
drönare upp sina tjänster och förmågor.

Under 2020 har Vreta Klusters styrelse antagit en
uppdaterad vision som sträcker sig fram till 2025 och lyder:
Vreta Kluster skapar grön konkurrenskraft och är en
nationellt och internationellt erkänd nod för hållbar
innovativ utveckling inom gröna näringar

www.vretakluster.se
Klustervägen 11, 590 76 VRETA KLOSTER

