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Styrgruppen för projektet
Styrgruppen består av: 
Cecilia Ryegård ordförande, styrelseledamot
Hushållningssällskapet Västra/ förbunds-
styrelsen och vd Agrovektor,
Sven Norup, vd Norups Gård,
Karin Ahlberg Eliasson, vd Hushållnings-
sällskapet Jämtland och
Charlotte Norrman, docent Linköpings
Universitet.
- Det finns en otrolig mängd innovativa idéer

och en omfattande forskning inom de gröna näringarna och genom Agtech Challenge får vi en
möjlighet att synliggöra utvecklingen, säger Cecilia Ryegård som är ordförande för styrgruppen.

Lorem ipsum
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Väx och vinn med Agtech Challenge - din idé kan göra
skillnad

Välkommen som prenumerant på Agtech Challenge nyhetsbrev!

Syftet med Hushållningssällskapets Agtech Challenge är att genom en innovationstävling utveckla
koncept för Sveriges alla företag inom lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring och målet är att
öka lönsamheten och hållbarheten i Sverige genom digital utveckling och innovation.

Tävlingen kommer att lanseras i mitten av oktober och kommer att vara öppen för företag inom
lantbruk, trädgårdsodling eller rennäring, företag (från andra branscher såsom teknik eller IT)
och studenter/forskare från landets alla högskolor och universitet.

Lorem ipsum

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464B5D4470404A5F4379444059/4443594772434559457944415F4371
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasDtC1RbF2p2ncYjT0gF6L2Jr8p4DYP_gW_Maf05U-JhdzwUOZasv75mWfoQAfXScBA/x1eYw4qqCMgfBiUBlm4DuIaA0mFOchzSEICkB5rVxGCtLhSLzxm7ZbUGmKdDmuDrs1LLYzUmeTgTzXl1-AT1HuwgMe3grVWhpOpovdamQ7kSWJkZd9eawRmFr6SbHjv3RoZqZz0v_KShAg7a4CTpAxSY-1xWDnyoQG_hsDp9RFJNxDJ6asjmdWFqbJycrnSFrTV/
https://www.anpdm.com/taf/27413659/4443594772434559457944415F4371
https://www.anpdm.com/oa/27413659/4443594772434559457944415F4371


2020-10-01 Agtech Challenge nyhetsbrev 1

https://www.anpdm.com/newsletterweb/464B5D4470404A5F4379444059/4443594772434559457944415F4371 2/2

Arbetsgruppen består av olika kompetenser
inom Hushållningssällskapet: Magnus Eriksson,
sälj- och kundvårdsansvarig, Camilla
Söderberg växtodlingsrådgivare/EU-rådgivare,
Pernilla Sjögren, miljörådgivare, Andreas
Mårtensson, mässansvarigt Borgeby fältdagar
och projektledare Ulla Frisk. 

Bo Selerud, vd HS Konsult är ordförande för
tävlingsjuryn och snart kan vi presentera vilka som får hedersuppdraget att ingå i tävlingsjuryn.
- Teknikutvecklingen går väldigt fort digitalt, mekaniskt, i sensorer och inte minst AI. Agtech
Challenge ger en fantastisk möjlighet att knyta ihop lantbrukare, forskning, rådgivning,
digitalisering och ny teknik i lantbruket. Det kan ge helt nya möjligheter, lösningar och affärer,
säger Bo Selerud.

Lorem ipsum

SHARE TO

Tillsammans skapar vi digital utveckling och innovation för hållbara lantbruk
i Sverige

Har du frågor eller synpunkter kontakta projektledare Ulla Frisk 
ulla.frisk@hushallningssallskapet.se

Lorem ipsum

Hushållningssällskapet | www.hushallningssallskapet.se

 

https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasDtC1RbF2p2ncYjT0gF6L2Jr8p4DYP_gW_Maf05U-JhdzwUOZasv75mWfoQAfXScBA/x1e50NDSCdI5P4TvTIM1OGHqQ9Xx6WwRCfyPYdGW1yTCb4Z6bjOdwssupdMegBcusnn2b6Q04QhElUtul8NMO9e9YdkKdvaBa2D6gAyieqUmw9RCMhZ7rXneec1QHQLDUzi27Vqjk7mbJNEv5r8GEt8f9wljHkrhYCzugaG3PA29LsN5Ulgnljtw3iacK2D9EvQVAnCHrzvq5_vVkvuS41G9DE5CHKpu4oWy3pt2HpbKL4EVnGy47nLwFbepw3g_1z4xCN1aesLrcwjhrHj-sTVKUJrVcaTBulEUFHIfyxcELfqQjhXNqv7gl2FxPFy6lt-/
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasDtC1RbF2p2ncYjT0gF6L2Jr8p4DYP_gW_Maf05U-JhdzwUOZasv75mWfoQAfXScBA/x1eZpuUJHcQLnNyUEXb0jbInP3vEhyWRys9rcOE6JSf4Qvrzf7Tz5CDto6vdUOu4K_hlkAxalNnAOrAm8JGRuQY0_u5n8mUwIn4QkackhLy17nF767vNtKP00HiN54mk_3W299xIefw7RPJwLHz-p2Q3Nm7exH4vgoC1OwO79_wAr8XANDCUCxbE7ERJPIL0jLf/
mailto:ulla.frisk@hushallningssallskapet.se
https://one-lnk.com/x1ezr0Ywlj2HKA93_MxzmwasDtC1RbF2p2ncYjT0gF6L2Jr8p4DYP_gW_Maf05U-JhdzwUOZasv75mWfoQAfXScBA/x1eIyAEY6QzLKwR7aCUAsD25joeksImFXeRTuudJSbG7pR5R6RDba9jK-3esr9jx1Z9zozWTa-Q1Pynjb6ISbSbwDZbc26ZdTdl4ks84niwasNX6RxBSmPV7-2S-yobRyLQKwGeUfbBSCT56OikvNWSjQ/

