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Tävlingsbidragen i Agtech Challenge
Hushållningssällskapets Agtech Challenge har som mål att öka lönsamheten och hållbarheten
genom innovationer och digital utveckling inom lantbruket, trädgårdsodlingen och rennäringen.
I det här nyhetsbrevet presenteras sex tävlingsbidrag. De representerar hela Sverige, från Luleå i
norr till Bjärred i söder. Alla bidragen har som ambition att förbättra klimatet, effektivisera och
optimera jordbruket.
Hushållningssällskapets Agtech Challenge planerar för fullt för deltagandet på Sveriges största
lantbruksmässor Borgeby Fältdagar, Brunnby Lantbrukardagar och Öjeby Lantbruksmässa. På
grund av covid-19 kommer mässorna att genomföras mer eller mindre digitalt.
Läs mer om de sex spännande tävlingsbidragen här nedan eller klicka på länken för att se alla
bidragen.
Trevlig Valborg!

Läs mer om Agtech Callenge
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Realtidsuppföljning
Vilka odlingssystem och strategier ger bäst lönsamhet inom jämförbara förhållanden?
Genom realtidsuppföljning får företagarna tillgång till data i realtid som gör att de tillsammans
med andra företagares analyser och rådgivares erfarenheter får ett bättre beslutsunderlag. Att
kunna nå mer realtidsanalyser i stället för efterkalkyler året efter möjliggör förbättrande åtgärder
i ett mycket tidigare läge än idag till en lägre tidsåtgång för att ta fram analyserna för
företagaren. Lantbruksföretagaren får även en ökad kunskap om sitt odlande vilket leder till
bättre lönsamhet, minskat klimatavtryck och möjlighet till jämförelser med andra likartade
företag.
Ansvarig: Jimmy Larsson
Coach: Patrick Petersson, ekonomirådgivare, Hushållningssällskapet HIR Skåne
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Agro-verifikat
Agro-verifikat är ett satellitbildsbaserat system för verifiering av kolinlagring i jordbruksmark på
gårdsnivå. Genom datorbaserade mätningar och beräkningar av både mullhalt och
biomassaproduktion samt analys av växtföljder kommer verifieringen kunna svara på om gårdar
uppnår positiv eller negativ kolbalans.
Fördelarna är flera, till exempel.
Agro-verifikat kommer att organiseras transparent så att både köpare och säljare av kolinlagring
får fullt förtroende för lösningen.
Genom upprepade mätningar baserade på satellitbilder kan kostnaden för verifiering sänkas
vilket gynnar lantbrukare som vill ställa om till positiv kolbalans.
Genom Agro-verifikats utveckling av metoder för verifiering kommer den tekniska lösningen att
https://www.anpdm.com/newsletterweb/474251427046475D4A75494059/4443594772434559457944415F4371
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förfinas och bilda en bestpraxis.
Ansvarig: Anders Wästfelt
Coach: Sebastian Remvig, ekonomirådgivare på Hushållningssällskapet HIR Skåne

Självkörande fältrobot för hållbar
livsmedelsproduktion
Ekobots produkt har potential att minska energianvändningen och användningen av
bekämpningsmedel inom jordbruket. Fram till idag har Ekobots produkt testats i labmiljö och i
https://www.anpdm.com/newsletterweb/474251427046475D4A75494059/4443594772434559457944415F4371
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begränsad utsträckning i fält.
Detta projekt har som syfte att tillsammans med Almhaga Gård och Stockholmsgården utvärdera
produktens användbarhet i kommersiell odling av grönsaker. Projektet skall också utvärdera
Ekobots produkt utifrån dess potential att sänka energianvändningen inom lantbruket samt att
minska användningen av bekämpningsmedel.
Ansvarig: Erik Jonuks
Coach: Oskar Hansson, grönsaksrådgivare på Hushållningssällskapets HIR Skåne

Slurry Seeder
Slurry Seeder kommer att bygga ihop en såenhet med en flytgödselspridare för att kunna placera
utsäde samtidigt som fyltgödsel/bioflyt myllas ned med ambitionen att få en hög precision samt
ge utsädet en optimal start med både ”grofukt” och alla näringsämnen nära till hands. Slurry
Seeder är en resurseffektiv metod då etableringen sker med endast en maskinöverfart. Risken
för en dålig etablering och ojämn gröda minskar med Slurry Seeder samtidigt som grödan får ett
försprång gentemot ogräset.
Vid försommartorka med osäkra etableringar som följd bidrar den här utvecklingen till ett
förbättrat värde på flytgödseln/biogödsel samt bidrar till nya samarbeten mellan bland annat
växtodling- och animalieproducenter. Tekniken bidrar även till ett större cirkulärt kretslopp
mellan biogasen och lantbruket.
Ansvarig: Victor Wässman
Coach: Alexia von Ehrenheim, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet HS Konsult
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Vall-scanner
Vall-scannersystemet är ett hjälpmedel för att uppnå ännu bättre vall- management. Med hjälp
av en användarvänlig och prisvärd drönare samlas bilder från vallen in som sedan analyseras för
att generera användbar information.
Vallscannersystemet ger bättre kännedom om enskilda fälts förutsättningar och är en ny och
tidseffektiv metod att använda i en hektisk period av odlingssäsongen. Den ger underlag för
bedömning av övervintringen, och därmed vilka vallar som först bör förnyas eller hjälpsås, samt
information för bättre nyttjande av insatsmedel; gödsel och vallfrö.
Ansvarig: Kristina Sigfridsson
Coach: Kristina Sigfridsson, växtodlingsrådgivare, Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten
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Linnaeus4D
Linneaus4D I grund och botten automatiseras det arbete som utförts av ekolog, klimatforskare
och koldioxidmarknadsmäklare och ger bonden en exakt 4D digital tvilling. Det gör det möjligt för
upptagna jordbrukare att enkelt skapa en 4D, cm-till-km digital tvilling av deras mark; verifiera
klimatpåverkan av åtgärden, och rapportera/sälja kolförskjutningen.
Ansvarig: Felix Peniche
Coach: Petter Ström rådgivare och Susanne Alexandersson forskare, Hushållningssällskapet HS
Konsult

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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