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Läs om fem spännande tävlingsbidrag i
Agtech Challenge
Hushållningssällskapets Agtech Challenge har som mål att öka lönsamheten och hållbarheten
genom innovationer och digital utveckling inom lantbruket, trädgårdsodlingen och rennäringen.
De 15 team som får vara med och tävla har nu som uppgift att utveckla sina idéer till koncept
som ska visas för allmänheten under sommaren. Tävlingsjuryn kommer i september att bedöma
koncepten utifrån fem kriterier:
- Värdeskapande
- Användarnytta
- Hållbarhet
- Skalbarhet
- Innovativ höjd
Nu fortsätter vi presentationen med fem nya innovativa tävlingsbidrag!

Läs mer om Agtech Callenge

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425D46764545514778494559/4443594772434559457944415F4371
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Östersjömusslor för akvaponi
Johannas Stadsodlingar möter behovet av närproducerad och ekologiskt hållbar mat. Vi odlar
regnbåge och grönsaker i ett kretslopp kallat akvaponi. Fiskarnas avföring göder grönsakerna
och bildar ett eget ekosystem. Nu vill vi öka hållbarheten genom att byta ut importerat fiskfoder
mot lokalt producerade insektslarver. Larverna föds upp på matsvinn och blåmusslor odlade i
Östersjön. Musslorna odlas för att minska övergödningen av Östersjön men är för små för att
säljas som mat. Vi jobbar med flera aktörer och skapar tillsammans lokalt bärkraftig mat.
Ansvarig: Thomas Bjelkeman-Pettersson
Coach: Helena Zimmer, Affärsutveckling Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
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Agrosolary - ett koncept som fångar solen och
gynnar biologisk mångfald
Konceptet Agrosolary handlar om att använda fälten inte bara för växtodling utan också som
plats för effektiva solföljare – samtidigt som man gynnar biologisk mångfald. Genom att plantera
stråk av vegetation i lantbrukets ofta enformiga fält formas ett nytt koncept som också gynnar
småvilt och insekter. Stråken anpassas så att högeffektiva maskiner enkelt kommer fram.
Solföljarna är av en ny patenterad konstruktion och genererar lokalproducerad solel till nya
tidens fossiloberoende maskiner och framställning av växtnäring i fält.
Ansvarig: Kurt Hansson
Coach: Christian Danielsson, Växtodlingsrådgivare på Hushållningssällskapet i Östergötland

Vattir – En molntjänst för att koppla upp och
styra bondgården
https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425D46764545514778494559/4443594772434559457944415F4371
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Vattir utvecklar en molntjänst för att koppla upp och styra bondgården. Ambitionen är att göra
hela gården tillgänglig på en samlad plats. Det inkluderar djurdata, uppkopplade maskiner,
strömbrytare, samt el- och vattennivåer. Namnet är taget från Vaettir, eller på svenska
Vätte/Gårdstomte, vilket är vad vi vill försöka åstadkomma. Helt enkelt en digital hjälpreda som
hjälper till att hålla koll på gården, slår av och på strömbrytare och ser till att djuren får rent
vatten och mår bra.
Ansvarig: Karl Söderbärg
Coach: Sofia Lindman Larsson, Byggnads- och energirådgivare HS Konsult AB,
Hushållningssällskapet och Linus Nilsson, Företagsrådgivare, Hushållningssällskapet Sjuhärad

Heat Harvest
I norra Sverige växer datacenterindustrin så det knakar, samtidigt som den producerar varmluft
som i dagsläget ofta bara släpps ut. Heat Harvest idé är att bättre ta tillvara på spillvärmen och
göra den tillgänglig för de gröna näringarna, alltså skörda värmen från datacentren! Produkten är
ett system som ska kunna kopplas på datacentren och ta tillvara på deras spillvärme utan att
påverka datacentrets temperatur och tryck, och skapa win-win! Elen som används för kylning av
datacentren får då en andra användning som värme, samtidigt som de gröna näringarna få
tillgång till värme för till exempel växthusodling eller insektsuppfödning.
Ansvarig: Moa Johansson
Coach: Erik Häggbom, biträdande försöksledare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten

https://www.anpdm.com/newsletterweb/47425D46764545514778494559/4443594772434559457944415F4371

4/6

2021-04-12

Agtech Challenge nyhetsbrev 7 210412

Triple win - grön framställning av ammoniak
för lagring, energi och gödsel
Triple win konceptet bygger på en lagringsbar energibärare som ersätter fossila bränslen utan
utsläpp av CO2 eller partiklar. Ammoniak kan myllas som gödselmedel och driva bränsleceller.
Den har ingen explosionsrisk, går att omvandla med små energiförluster och har hög
energitäthet. Ny teknik och överskott av billig energi från solceller och vindkraft medför att varje
gård kan framställa ammoniak från ”gratis” råvaror: luft och vatten. Svenskt lantbruk har med
Tripple Win ett alternativ för att bli fossiloberoende till 2030.
Ansvarig: Lars Hylander
Coach: Line Strand Växtodlings- och EU-rådgivare, HS Konsult AB, Hushållningssällskapet

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
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