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• Produktion av 1800 st KRAV-slaktsvin/år

• Smågrisar köps in 200 st var 18:e vecka.

• Ombyggnad av befintligt slaktsvinstall 2002,utökning 2014

• Öppna boxrader, 100 grisar/grupp 6 grupper

KRAV-griskoncept Högåsa



System Cameleon – modulbyggd precision







Autonomous



Field maps with a lot of useful information



Lärdomar lantbruk

• Stort utbud av ny teknik

• Praktiskt finlir blir möjligt – ökad effektivitet

• GPS, JD Link, LM2, Dataväxt, Digital Bonde ekonomi, Business Online –
många system som skall fungera ihop 

– underskatta inte administrationen

• Digitala affärer med råvaror – nya plattformar utvecklas

• Vinster i varje teknik/plattform men ingen riktig game-changer

• Företagaren den avgörande plattformen – ledarutveckling



Jord på Trynet 
- exempel 1 ny plattform

- Samordning KRAV-gris producenter i Sverige

- Hemsida presentation av alla gårdar

- Priser, avtal och villkor gemensamt

- Avtal 5 år med Svenskt Butikskött

- Delta i marknadsutveckling hos kunder

- Marknadstillväxt och konkurrenskraftiga priser

- jordpatrynet.se



Reko
Rejäl konsumtion

Exempel 2 Ny plattform

- Facebook-baserad handel med 
livsmedel

- Direktkontakt producent-konsument

- Finland >250.000 kunder

- Sverige start 2016, nu ca 25 ringar

- Lokal logistik och kort kedja





Från idé till sprudlande arena

2011 2016



Vision

Vreta Kluster är bästa mötesplatsen och tvärvetenskapliga utvecklingsarenan för 

teknik- och affärsutveckling inom de gröna näringarna, och starkt bidragande till 

näringens utveckling och tillväxt.



Samarbete i EU 
Regio Food Valley, 
Nederländerna

- Fjäderfä, ägg och kyckling

- E-Learning

- Visualisering

- Affärsmodeller

- Export

- Benchmark

- Knowledge exchange
highway

- World Food Center



Digitalisering skapar lönsamma möjligheter

Hållbar livsmedelsproduktion kräver transparens

Nya affärsupplägg kan förmedla värdet i hela kedjan

Digitalisering gör branschen mer attraktiv för nya personer

Kunskapsutbyte underlättas, bättre utbildning

Kunders preferenser kan ge mer direkt effekt på produktionen

Internationella affärer med full bakgrundshistorik - livsmedelssäkerhet

Användarvänlighet och värdeskapande prio 1 för lantbruksföretagaren

Kreativ miljö i närområdet viktig som hjälp och katalysator

En nationell livsmedelsstrategi viktig och bra för attityden men kräver marknära 

och engagerad utveckling i hela kedjan för att ge effekt

Människorna alltid viktigare än tekniken – innovation kontra uppfinning


