
Utvecklings- och innovationscentrum för gröna näringar

FÖRNYELSEBAR ENERGI JORDBRUK TRÄDGÅRD VATTENBRUK

LANTBRUKETS DJUR HÄST SKOG MAT

GRÖNA NÄRINGAR = branscher baserade på fotosyntesen, dvs förnybar 
råvara



FN:s GLOBALA HÅLLBARHETSMÅL



RESURSER OCH ARBETSSÄTT

• Affärsnätverk, seminarier, 
workshops, uppföljning

• Utvecklingsprojekt
• På gång: testbäddsaktiviteter

• Lättillgängliga kontorslokaler, 
hundgård

• Klusterfika, trivselaktiviteter
• På gång: Drivbänk, HVO-mack

• Konferenslokaler och 
mötesservice

• Catering med svensk och 
närproducerad profil

• Kurser, skräddarsydda 
utbildningar, 
uppdragsutbildningar,

• Vretaskolans 
gymnasieutbildningar och 
vuxenutbildningar



Kort fakta

Nytt initiativ, startade i november 2011

Målet är att bidra till nya innovationer, tillväxt, jobb och utveckling i 
gröna näringar

Exempel på resultat:

• 45 000 pers i olika möten och seminarier sedan starten
• 30 företag i företagsparken

Enligt en färsk kundundersökning: 

• 81 procent att Vreta Kluster skapar nytta för deras verksamheter 
• 75 procent har fått nya kontakter 
• 57 procent har fått nya affärsidéer
• 95 procent tycker att klustret bidragit till att göra de gröna 

näringarna mer kända och synliga. 

Huvudmän 2015-

Fastighetsägare: 

Basfinansiärer klusterverksamheten:



FÖRETAG I FÖRETAGSPARKEN



Den 4 maj besökte 
Landsbygdsminister Sven-Erik 
Bucht Vreta Kluster för att 
tillsammans med landshövding 
Elisabeth Nilsson och ett 80-tal 
aktörer ha en dialog kring en ny 
långsiktig livsmedelsstrategi.

KONFERENS\LIVSMEDELSDIALOG 2015 à LIVSMEDELSSTRATEGIN



Uppdrag: Förverkliga den regionala livsmedelsstrategin



REGIONAL LIVSMEDELSSTRATEGI ÖSTERGÖTLAND





UPPDRAG TILL VRETA KLUSTER

1. Operationalisera och arbeta med genomförandet av den 
regionala livsmedelsstrategin

2. därigenom uppnå synergieffekter både inom och mellan 
regionala initiativ 

3. stärka kommunikationsmöjligheter gentemot regionala, 
nationella och internationella intressenter

4. Koordinera arbetet med hela livsmedelsstrategin
5. vara ett operativt och strategiskt stöd för Region 

Östergötland som organisation gällande 
livsmedelsupphandling. 



HUR

= Skapa en infrastruktur för verkställandet av strategin
• Helpdeskpersoner, (250 tim/år) – (resa er upp)
• Kommunikation: nyhetsbrev, hemsida, facebook, PR-

insatser
• Rigga event – ibland vara platsen, skicka ut inbjudningar, 

förslagsvis fika och lunch till självkostnadspris

• Vissa förstudiemedel, fördjupningar, omvärldsanalys, 
studentprojekt



NYHETSBREV



HEMSIDA



• Möten
• Kontakter
• Kunskaper
• Nätverk
• Samarbeten
• Utvecklingsprojekt
• Exempel: Food for life – möte i mötet

Helene.oscarsson@vretakluster.se      
www.vretakluster.se


