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Förord
Agroväst har de senaste åren utvecklats ytterligare i sin roll som aktiv klustermotor för västsvenskt
lantbruk. Som nästa steg i den utvecklingen har vi under det senaste året arbetat fram en ny
strategiplan.
Vi startade med att bjuda in ett antal personer till en workshop i början av 2020 för att få en bred
förankring utanför Agroväst. Därefter har styrelsen med hjälp av personalen arbetat med strategiplanen
vid ett antal tillfällen.
Den plan vi nu tagit beslut om är en färdriktning för vårt arbete de närmaste åren – vilken vision,
verksamhetsidé, uppdrag och viktiga utvecklingsområden vi ska fokusera på.
Strategiplanen kommer i fortsättningen årligen att ses över och korrigeras om styrelsen anser det
befogat.

Skara 2020-11-10

Styrelsen för Agroväst

Genom

Paul Christensson
Ordförande Agroväst

Mats Emilson
VD Agroväst
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Vår vision
”Agroväst bidrar till
hållbarhet och lönsamhet för de Gröna näringarna
i Västra Götaland”

Vår verksamhetsidé
Agroväst identifierar behov av kunskap och utveckling inom den gröna näringen tillsammans
med näringens aktörer. Nära kontakter med det praktiska lantbruket är ett signum för Agroväst.
Vår expertkompetens är projektledning
Agroväst initierar nya samarbeten och genererar ekonomiska resurser till projekt och
verksamheter som stärker lantbrukets lönsamhet i samverkan med företag, akademi och
samhället.
Vår expertkompetens är projektfinansiering.
Agroväst förmedlar aktivt kunskap baserad på forskning, ny teknik och framgångsrika metoder
som möter aktuella behov och utmaningar inom de gröna näringarna.
Vår expertkompetens är moderna möten.
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Vårt uppdrag
Att erbjuda en öppen samverkansplattform
Agroväst verkar som en icke-vinstdrivande samverkansplattform och klustermotor i Västra Götaland.
Vårt huvudsakliga fokus lägger vi på ett antal utvalda program- och verksamhetsområden (se sidan 6).
Vår kärnverksamhet är att leda och koordinera utvecklings- och innovationsprojekt i samarbete med,
och på uppdrag av, andra aktörer.

Att skapa attraktiva mötesplatser
Agroväst skapar attraktiva och inkluderande mötesplatser för dialog, nätverkande och
kunskapsförmedling där aktuella behov och utmaningar diskuteras, samt nya idéer och
affärsmöjligheter formas. Arrangemangen samordnas med andra aktörer och projekt. Nära kontakter
med det praktiska lantbruket och idébärarna är ett signum.

Att identifiera och förädla idéer
Agroväst driver ett antal program och verksamheter som fångar upp och förädlar idéer med fokus på
de inledande stegen i kedjan. Arbetet genomsyras av tanken att göra nytta för västsvenska
lantbrukares lönsamhet.

Identifiering
av behov

Idégenerering

Konceptutveckling

Utveckling
och test

KunskapsSpridning

Kommersialisering

Att sprida kunskap och best practise
Agroväst har kommunikationskonceptet Gröna Möten som sitt främsta kunskapsförmedlande verktyg
för att stimulera implementering av ny kunskap och kommersialisering av ny teknik genom hela
värdekedjan. Test- och demonstrationsprojekt används också för att visa best practise.

Att jobba med ständiga förbättringar
Agroväst arbetar systematiskt med kontinuerlig utvärdering av sina program- och
verksamhetsområden genom bolagsstyrelse, styrgrupper samt interna och externa utvärderingar. Det
huvudsakliga syftet med utvärderingsarbetet är att tydliggöra och följa upp vilken nytta verksamheten
gör för västsvenska lantbrukare.

Att vara en aktiv samverkansaktör
Agroväst är en pådrivande och samlande kraft som verkar för att bygga ett starkare innovationssystem,
såväl regionalt som nationellt. Våra samarbetspartner är den gröna näringens företag, agtechlevererande företag, forskning och finansiärer med syfte att skapa socialt, ekonomiskt och miljömässigt
hållbara lantbruksföretag. Samverkan sker både inom Sverige och internationellt.
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Viktiga utvecklingsområden
Bättre affärer
Det svenska lantbruket genomgår stora förändringar med ökade krav på hållbarhet och effektivitet.
Större lantbruksföretag med större arealer och djurbesättningar, ställer ökade krav på lantbrukaren i
sin roll som företagsledare. Samtidigt förändras omvärlden och det krävs nytänkande och nya
affärsmodeller för att möta nya konkurrenssituationer och uppsatta klimat- och miljömål.

Ansvarsfull digitalisering
Digitaliseringen erbjuder lösningar på många av utmaningarna för en effektiv och hållbar
matproduktion genom automation, datainsamling, mätmetoder, analys och användarvänliga
beslutsstödsystem. Med digitaliseringen tas nästa steg i precisionsjordbruket genom att koppla
samman system med IoT (Internet of things) och AI (Artificiell Intelligens). En framgångsrik
digitalisering behöver vara ansvarsfull och utgå från användarna – inte tekniken.

Minskat beroende av fossil energi
För att begränsa den globala uppvärmningen krävs omfattande minskningar av utsläppen av
växthusgaser. Även kompletterande åtgärder som leder till negativa utsläpp, t.ex. ökad kolinlagring i
marken. På gårdsnivå har omställningen till förnybar energi kommit långt vad gäller uppvärmning av
byggnader. Det finns fortsatt mycket att göra för att ställa om traktorer och arbetsmaskiner, produktion
av växtnäring samt torkning av spannmål och andra grödor.

Mer effektivt nyttjande av befintliga resurser
Resurser som vatten, jord, ren luft och ekosystemtjänster är centrala inom de gröna näringarna.
Vi behöver öka kunskapen om och användningen av resurseffektiva odlingssystem. En optimerad
produktion med cirkulation och tillvaratagande av växtnäring samt ett klokt användande av våra
biologiska resurser behövs för att kunna leverera en hållbar livsmedelsproduktion.

Robusta odlingssystem
För att säkerställa de gröna näringarnas förmåga att försörja befolkningen med mat behövs robusta
odlingssystem som kan stå emot och återhämta sig från olika störningar där t.ex. såväl för mycket
vatten som torka är ett problem. Robusta odlingssystem behöver vara ekonomiskt uthålliga, mer
resurseffektiva samt vårda mark och omgivande ekosystem. Nya metoder och odlingssystem kan vara
en utvecklingsinriktning. T.ex. är det viktigt att öka kunskapen om kolbindning i marken och biologisk
mångfald.

Behovsdriven teknikutveckling
De gröna näringarna har stort behov av nya användarvänliga tekniklösningar för att möta framtida
produktions-, miljö- och klimatmål. Utveckling av nya tekniska lösningar för de gröna näringarna kräver
kunskaper om branschens behov, marknadsförutsättningar, samt möjligheter och begränsningar med
tekniken.
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Program och verksamhetsområden
Agroväst driver ett antal olika program och verksamheter, som succesivt vuxit fram genom dialog och
samhandling med olika aktörer inom de gröna näringarna i Västra Götaland. Ett grundläggande
förhållningssätt är att respektive programområde kontinuerligt samverkar med de strategiska
satsningarna vid SLU i Skara, så att arbetet bidrar till att nå gemensamma mål för de gröna näringarna
i Västra Götaland på effektivast möjliga sätt.
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