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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

Styrgruppen för projektet
Styrgruppen består av:
Cecilia Ryegård ordförande, styrelseledamot
Hushållningssällskapet Västra/ förbundsstyrelsen och vd Agrovektor,
Sven Norup, vd Norups Gård,
Karin Ahlberg Eliasson, vd Hushållningssällskapet 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

Arbetsgrupp och tävlingsjuryn
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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

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
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