
Verden trenger mer mat 
produsert på en bærekraftig måte. 

Norske bedrifter kan sitte på deler av løsningen gjennom 
egenutviklet og unik teknologi for økt og bærekraftig 
matproduksjon.

Mange norske argrifoodtech-selskaper er allerede på vei 
ut i internasjonale markeder. Landslaget for AgriFoodTech 
skal samle de beste bedriftene med størst potensiale for å 
lykkes internasjonalt, for å bistå med skalering og 
internasjonalisering.

Agri 
Food 
Tech

Vi skaper et landslag 
for en ny grønn 
eksportnæring



Et  landslag  for  en  ny 
grønn  eksportnæring

Internasjonalt står jordbruk og 
matindustri i store utfordringer med skift 
i matvaner, befolkningsvekst og 
klimaendringer. Vi må få til store 
endringer for å møte kravene om 
matsikkerhet, økt selvforsyning og ikke 
minst bærekraftig matproduksjon.

Entreprenører innen agrifoodtech tar 
utfordringene og vil forsøke å løse 
problemene ved å utvikle nye og 
avanserte teknologier. Dette er 
teknologier og løsninger innenfor mange 
områder som droner, nye proteinkilder, 
genredigering, vertikalt jordbruk, bruk av 
satellittdata og presisjonsjordbruk. De 
nye bedriftene driver fram en radikal 
endring av vår matproduksjon både i 
jordbruket og i matindustrien - og det er 
en teknologidrevet endring. 

Norge har en rekke spennende bedrifter 
innen agrifoodtech som er på vei ut i det 
internasjonale markedet med ny 
teknologi og nye løsninger. Dette er 
bakgrunnen for initiativet AgriFoodTech 
Norway.

Verden trenger nye løsninger og Norge 
trenger nye eksportinntekter. Vi vil prøve 
å lære av Norges suksess innen idrett, 
og bygger derfor et landslag for 
agrifoodtech.

Konferansen Biotown i november 2022 
viste en formidabel oppslutning om det 
nye landslaget. 

Om lag 30 bedrifter deltok, og over 
300 personer fulgte konferansen. 
Bedriftene sluttet opp om å etablere et 
landslag for agrifoodtech.

Bedriftene bidro også med gode 
innspill på hva landslaget må jobbe 
med for at Norge skal bygge en ny 
eksportindustri. Det var enighet om at 
man må jobbe sammen for å lykkes og 
at nettverk er viktig. Gjennom 
landslaget skapes et unikt samarbeid, 
ikke bare mellom bedriftene, men med 
innovasjonsselskapene, 
virkemiddelapparatet, universiteter, 
institutter og offentlig forvaltning. 

Er du en ambisiøs agrifoodtech-
bedrift, eller besitter du teknologi eller 
andre ressurser som landslaget har 
behov for? Ta kontakt med oss på 
post@klosser.no

Definisjoner:
• Agritech: Teknologi brukt i jordbruket 

for å forbedre effektivitet og 
lønnsomhet på en bærekraftig måte. 

• Foodtech: Teknologi brukt for å skape 
effektivitet, sikkerhet, lønnsomhet og 
bærekraft ved å designe, produsere, 
velge, levere og oppleve mat.

Les mer ved å gå inn 
på www.klosser.no, 
eller skann QR-koden.


