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Ekobot utsedd som vinnare i Agtech challange
2021
I hård konkurrens bland sveriges främsta jordbruksinnovationer tog Ekobot idag hem
förstapriset i Hushållningssällskapets innovationstävling Agtech challange
Tävlingen Agtech challange arrangerades av Hushhållningssällskapet i samarbete med ATL,
Lantmännen, Vreta Kluster, Dataväxt samt tidningen Lantmannen.
https://hushallningssallskapet.se/forskning-utveckling/agtechchallenge/
Tävlingen avgjordes av en mycket namne jury med rötter i den svenska lantbruksnäringen.
Tävlingsjuryn bestod av:
Bo Selerud, vd HS Konsult, tävlingsjuryns ordförande
Johan Ocklind, vd Vadsbo Mjölk
Kristina Yngwe, riksdagsledamot
Helena Silvander vd Tillväxtbolaget
Ulrik Wedelin, bankdirektör Handelsbanken Skog och lantbruk
Peter Annas, direktör R&D & Innovation Lantmännen
Lilian Almroth, chefredaktör LRF Media
Helene Oscarsson, kommunikations- och utvecklingsansvarig Vreta Kluster
Målet med Agtech Challenge är att lägga grunden för nya produkter och tjänster som gynnar
lönsamheten och miljön
för svenska livsmedelsproducenter. Målet är också att tävlinge. ska bidra till att fler
nya innovationsföretag, nya samarbetsformer och kontaktytor mellan teknikföretag,
lantbruksföretag och studenter/forskare som på sikt attraherar ny kompetens och skapar nya
arbetstillfällen.
Om Ekobot
Ekobot AB (publ), baserat i Västerås, bedriver verksamhet utifrån affärsidén att utveckla, tillverka och
sälja autonoma jordbruksrobotar som möjliggör effektiv precisionsodling där ogräshantering sker helt
utan eller med minimal användning av herbicider. Bolagets vision är att ge jordbrukssektorn ett
långsiktigt hållbart alternativ för att minska eller helt avveckla kemisk besprutning i odlingar av
grödor för humankonsumtion.
För mer information, se Ekobots hemsida www.ekobot.se
Augment Partners AB, tel. +46 8 505 651 72, e-post: info@augment.se är Bolagets Certified Adviser.
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+46 703 850 890
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Om Ekobot

Ekobot is the result of the founder Ulf Nordbeck's thoughts and desire to combine robotics and
healthy sustainable food production. Ekobot's goal is to be able to offer practical and sustainable
solutions to agricultural issues while reducing workload with autonomous tools for vegetable
farmers. Ekobot has grown and combined today a team of experts in agricultural robotics with
shareholders who share their convictions and understand the challenges of start-ups.
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