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• Denne rapporten gir en overordnet introduksjon til innovasjon innen 
matproduksjon i Norge generelt, og vertikal dyrking spesielt

• Formålet med rapporten er å skape et bilde av dagens situasjon, med 
særlig fokus på noen av utfordringene vertikal dyrking står overfor

• Rapporten er ikke ment å gi et fullstendig bilde av nåsituasjonen, og 
inneholder derfor flere ubesvarte og åpne spørsmål

• Rapporten er utarbeidet av Sprint Consulting som en del av samarbeidet 
med S-FOOD rundt vertikal dyrking

Rapporten gir en overordnet introduksjon til situasjonen for vertikalt 
dyrking i Norge i dag 



● Vi trenger innovative former for matproduksjon, både internasjonalt og i Norge

○ Verden står overfor en rekke utfordringer som skaper behov for innovative former for matproduksjon

○ Regjeringen vil øke selvforsyningsgraden og tilpasse matproduksjonen til et endret klima, som underbygger behovet for innovasjon 
også i Norge

○ Nye former for matproduksjon møter i dag flere hindre som vanskeliggjør skalering

○ Landbruksstøtten hensyntar i liten grad nye former for matproduksjon, og det norske investeringsmiljøet er lite rettet mot 
agritech

○ Kun 3% av offentlig støtte til jordbruket går til forskning og innovasjon

○ Tre aktører dominerer dagligvaremarkedet, og har i økende grad integrert vareflyten av frukt og grønnsaker fra produsent til 
forbruker

○ Selv om en stor andel forbrukere oppgir at de velger norske frukt, bær og grønnsaker når mulig, er pris betydelig viktigere ved 
kjøp

● Vertikal dyrking er en ny form for matproduksjon som kan være en løsning på flere av utfordringene verden står overfor

○ Vertikal dyrking er en innovativ form for matproduksjon som har opplevd stor vekst de siste årene

○ Vertikal dyrking som produksjonsmetode kan være med på å endre matsystemet og øke selvforsyningsgraden for noen kategorier

○ Vertikal dyrking-aktører opplever foreløpig lav lønnsomhet, særlig drevet av fire hovedutfordringer for skalering

○ Aktører på tvers av verdikjeden samt myndighetene må jobbe sammen for å støtte utviklingen av vertikalt dyrking og nye former for 
matproduksjon 
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• Matproduksjon må øke med 60-70% mot 2050 for å kunne dekke verdens 
befolkningsvekst

• 2/3 av verdens befolkning vil bo i urbane områder i 2050

• Global oppvarming fører til mer ekstremvær som tørke, varmebølger og nedbør 
som truer avlinger

• Matsystemet står for 34% av verdens klimagassutslipp og 70% av verdens 
vannforbruk 

• Rundt 50% av verdens beboelige land brukes til landbruksvirksomhet, og kan 
maksimalt økes med 12% fra i dag

• I flere regioner spås mangel på arbeidskraft 

Verden står overfor en rekke utfordringer som skaper stort behov for 
innovative former for matproduksjon 

Det er flere grunner til at vi må endre matsystemet
Vi må endre måten vi produserer, 
distribuerer og konsumerer mat

Det er behov for innovasjon 
innen matproduksjon

Produksjonen må bli mer 
arealeffektiv og bærekraftig



Støre-regjeringen vil i følge Hurdalsplattformen

• Redusere klimagassutslipp fra landbruket og øke opptaket av 
karbon

• Øke graden av selvforsyning

• Tilpasse produksjonen til et endret og vanskeligere klima

Regjeringen vil øke selvforsyningsgraden og tilpasse matproduksjonen til 
et endret klima, som underbygger behovet for innovasjon også i Norge

Andelen norskprodusert har gått ned fra 2009 til 2018
Omsetning til konsum, andel norskprodusert1

Ambisjonene for Norges landbruk er store

6% Selvforsyningsgraden på frukt og bær i Norge i 2019

Selvforsyningsgraden er særlig lav for frukt og bær fordi en rekke 
sorter ikke kan produseres i Norge

45% Selvforsyningsgraden på grønnsaker i Norge i 2019

Selvforsyningsgraden for frukt og grønt er lav i dag 

Ambisjonene kan ikke nås med tradisjonelle former 
for matproduksjon, og det vil være behov for 
innovasjon i landbruket

1. NIBIO, 2020
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Nye former for matproduksjon møter i dag 
flere hindre som vanskeliggjør skalering

D. Lav forbrukerinteresse

A. Manglende tilgang til landbruksstøtte og 
investeringsmidler

C. Begrenset markedstilgang

B.  Lav innovasjonsstøtte



8

A. Landbruksstøtten hensyntar i liten grad nye former for matproduksjon

1. Arealtilskudd

○ Baseres på antall dekar  jordbruksareal disponert i 
vekstsesongen

2. Kulturlandskapstilskudd

3. Arealtilskudd til økologisk landbruk

4. Distriktstilskudd for frukt, bær og veksthusgrønnsaker og 
distriktstilskudd for matpotet dyrket i Nord-Norge

• Støtten er i liten grad tilpasset innovative former for 
matproduksjon

○ Vertikal dyrking får ikke støtte for totalt 
produksjonsareal

○ Vertikal dyrking regnes per dags dato ikke som 
økologisk landbruk

Støtte til planteproduksjon i Norge gis i fire hovedformer Nye former for matproduksjon hensyntas i liten grad 



• Tilgang til venture capital-midler er en viktig 
suksessfaktor for mange av de vertikale aktørene

○ Tyske Infarm ble i desember Europas første 
enhjørning innen vertikal dyrking, verdsatt 
til over 1 milliard dollar

○ Den norske aktøren ONNA har hentet 160 
millioner kroner fra investorer i 
forbindelse med oppstart av produksjon

• Over 5 milliarder dollar ble investert i agritech globalt i 2020, og markedet 
forventes å nå 22,57 milliarder dollar i 2025

• Markedet for vertikalt dyrking ble verdsatt til 2,23 milliarder dollar i 2018, og 
forventes å nå 12,77 milliarder dollar innen 2026, tilsvarende årlig vekstrate på 
25%

○ Nær 1,9 milliarder dollar VC-midler ble investert i vertikal dyrking i 
2020, en tredobling fra 2019

○ Kjente investorer inkluderer Jeff Bezos, IKEA og Google Ventures 

• I Norge er agritech fortsatt en nisje blant investorer, men interessen øker

○ NorgesGruppen har  lansert et fond på 100 millioner kroner til agritech

○ Innovasjon Norge har bevilget 67 millioner kroner til agritech-selskaper 
siden 2019. Bevilgningene har utløst 500 millioner kroner i privat kapital
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A. Investeringene til agritech øker i rekordfart internasjonalt, men 
foreløpig er interessen i det norske investeringsmiljøet noe begrenset

Investeringer til agritech og vertikal dyrking øker internasjonalt, men 
er foreløpig begrenset i Norge 

VC-midler er en tydelig suksessfaktorer blant 
vertikale aktører som har lykkes med skalering

Hvordan kan vi øke interessen for agritech blant norske investorer? 



• Norske bønders inntekter kommer hovedsakelig fra offentlig støtte, 59% i Norge mot ~20% i 
EU og OECD-land

• Andelen av støtten dedikert til forskning og innovasjon er lav, 3% i Norge sammenlignet med 
5,8% i EU og 4,2% i OECD-land

• Derimot utgjør støtten til forskning og innovasjon en større del av verdiskapingen i sektoren 
enn i andre land, 4,3% i Norge mot 1,6%  i Norden og 1,1% i  Frankrike

• Støtten til forskning og innovasjon er betydelig lavere i jordbrukssektoren enn i andre 
sektorer, 1,8 mrd NOK i jordbruket, 11,3 mrd NOK i helse og 9,7 mrd NOK i energi i 2017
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B. Kun 3% av offentlig støtte til jordbruket går til 
forskning og innovasjon

Vil nye former for matproduksjon, for eksempel vertikal dyrking,
 kunne øke verdiskapingen i sektoren? 



Hvordan sikrer man at mindre frukt og grønt-aktører får markedstilgang i dagens struktur? Hvordan
sikrer man forutsigbare leveranser for matvarekjedene?

Norgesgruppen, Coop Norge og Rema 1000 stod for 96% av 
omsetningen i dagligvarebransjen i Norge i 2020. 68% av 
markedet faller inn under lavprissegmentet

11

C. Tre aktører dominerer dagligvaremarkedet, og har i økende grad 
integrert vareflyten av frukt og grønnsaker fra produsent til forbruker

Norgesgruppen, Coop og Rema 1000 står for 96% av 
omsetningen i dagligvarebransjen

De tre kjedene har i økende grad integrert vareflyten av frukt og 
grønnsaker 

Som figuren viser har det oppstått vertikal integrasjon fra produsent- 
organisasjonene til de tre største kjedene. De største aktørene har derfor 
stor kontroll i verdikjeden

Produsenter

Andre 

Andre 

Andre 

Produsentorg.

Grossistledd

Kjede
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D. Selv om en stor andel forbrukere oppgir at de velger norske frukt- og 
grønnsaker når mulig, er pris betydelig viktigere ved kjøp

1. Kjøttfrie spisevaner - hva tenker forbrukerne?, OsloMet 2018

Over halvparten av norske forbrukere vil ha 
norsk mat

Men mange andre faktorer er viktigere ved kjøp, med god smak og 
pris på topp

Vertikalt dyrket frukt og grønt kan tilfredsstille kravene om norsk mat med god kvalitet, men pris kan i første omgang være en 
utfordring. Det er usikkerhet rundt betalingsvilligheten til forbrukerne

62%
av befolkningen oppga i 2019 at de alltid 
velger norsk mat når det er mulig (45% i 
2011)1

Viktigste faktorer ved kjøp av mat¹
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Vertikal dyrking er en innovativ form for matproduksjon som har opplevd 
stor vekst de siste årene

Vertikal dyrking har de siste årene opplevd økende 
interesse drevet frem av to hovedfaktorer

• Innendørs vekst av planter i flere etasjer eller vertikale lag, med to 
hovedmetoder

• Hydroponikk - Plantene vokser i næringsrikt vann

• Aeroponikk - Røttene dusjes jevnlig med en vanntåke med 
næringsstoffer

• Bruker LED-lys som lyskilde

• Sammenlignet med tradisjonelt landbruk gir vertikal dyrking

• Mindre bruk av vann

• Ingen sprøytemidler 

• Mer arealeffektiv drift

• Mer forutsigbar produksjon gitt mindre påvirkning fra  
klimaendringer, naturkatastrofer, vær og vind

• Raskere vekst av frukt og grønnsaker, og mulighet for 
produksjon året rundt

Vertikal dyrking er en ny form for matproduksjon

• Økt behov for innovativ og urban matproduksjon

• Billigere og mer effektive LED-pærer
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I Norge i dag finnes det et fåtall aktører med full produksjon av vertikale 
produkter, samt leverandører av teknologi og tilgrensende tjenester

JOR

R&D/ pilotfase Full produksjon 

GRO Hydroponics

Leverandører av teknologi og 
installasjoner til vertikal dyrkingVertikale produsenter

Teknologileverandør

1

1. Kalera er notert på Euronext Growth, men produserer kun utenfor Norge.  
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Aktørene med vertikal produksjon sikter seg inn mot forskjellige 
segmenter og opererer i relativt ulik skala

Hvor: Molde
Grunnlagt: 2016
Omsetning: 1,1 MNOK 
(2020)

Status: Del av Urban 
Gartneren, og leverer blant 
annet til lokale Rema 1000- 
og Bunnpris-butikker. Ble i 
2021 verdsatt til 10 millioner 
kroner. 

Hvor: Oslo
Grunnlagt: 2015
Omsetning: 2,5 MNOK 
(2019)

Status: Produserer mer enn 
70 microgreens, og retter seg 
mot restauranter med sine 
produkter. 

Hvor: Moss
Grunnlagt: 2018
Omsetning: 0 (2020)

Status: Verdsatt til 206 
MNOK i 2021, med 
Askeladden Holding  og 
Rasmussengruppen, som står 
bak Oda, på eiersiden. Starter 
opp produksjon i nærmeste 
fremtid. 

Gro Hydroponics

Hvor: Oslo
Grunnlagt: 2017
Omsetning: 650 kNOK 
(2020)

Status: Startet som “Gro 
Grønt”, og drev konseptet i 
containere på Tjuvholmen i 
Oslo. Solgte urter og salater 
under et café-konsept, samt 
produkter til restauranter.

Hvordan kan man sikre samarbeid mellom aktører for å skape vekst og læring på tvers i bransjen?
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I tillegg finnes det aktører i R&D-fase, samt selskap som satser på 
teknologien bak vertikal dyrking

Hvor: Gjøvik
Grunnlagt: 2018

Status: Planlegger og 
installerer utstyr som 
benyttes i produksjons- 
fabrikkene. Samarbeider med 
flere norske aktører innen 
vertikalt jordbruk, og satser 
på sikt internasjonalt

Hvor: Tønsberg
Grunnlagt: 2021

Status: Utvikler teknologi og 
dyrkemetode kalt bioponi 
(flytende kompostbinge)

Hvor: Oslo
Grunnlagt: 2018

Status: Jor er fortsatt i R&D/ 
pilotfase, og omsatte for 840 
kNOK i 2020

Hvor: Oslo
Grunnlagt: 2018

Status: Farmest er fortsatt i 
en R&D/ pilotfase, og omsatte 
for 55 kNOK i 2020

Hvordan kan man sikre samarbeid mellom aktører for å skape vekst og læring på tvers i bransjen?

JOR
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Vertikal dyrking som produksjonsmetode kan være med på å endre 
matsystemet og øke selvforsyningsgraden for noen kategorier

Vertikalt landbruk har flere fordeler i Norge Samtidig er det kostbart og har enkelte begrensninger

Energikrevende drift gir høye driftskostnader, tett knyttet 
til strømpris

Hva det er hensiktsmessig å dyrke gjennom vertikalt landbruk i Norge, versus for eksempel i drivhus?

Begrenset utvalg av frukt og grønnsaker kan produseres, 
kun urter, salat og bær per dags dato

Kan til en viss grad bidra til å øke selvforsyningsgraden av 
frukt og grønnsaker 

Muliggjør lokal produksjon i stedet for import for utvalgte 
frukt og grønnsaker, samt produksjon året rundt

Gir mer forutsigbar matproduksjon, som i liten grad 
påvirkes av værforhold og klimaendringer

Sikrer effektiv bærekraftig matproduksjon uten bruk av 
sprøytemidler

Høyteknologiske løsninger gir betydelige 
investeringskostnader 

Fortsatt usikkerhet rundt lønnsomhet og forbrukeres 
betalingsvillighet

Lang holdbarhet som kan bidra til å redusere matsvinn



Vertikal dyrking-aktører opplever foreløpig lav lønnsomhet, særlig 
drevet av fire hovedutfordringer for skalering

Hovedutfordringer for skalering

Begrenset markedstilgang
Konsolidert dagligvaremarked med økende integrasjon på tvers av verdikjeden begrenser markedstilgangen for aktørene

Lav forbrukerinteresse
Foreløpig lav forbrukerinteresse, blant annet på grunn av høy pris og manglende kjennskap til produksjonsformen

Lav innovasjonsstøtte
Aktørene har fått støtte fra Innovasjon Norge, men kun en liten del av offentlig støtte er dedikert til forskning og innovasjon

Manglende tilgang til landbruksstøtte og investeringsmidler
Offentlige støtte er i liten grad rettet mot nye former for matproduksjon. Samtidig er det begrensede investeringsmidler rettet 
mot landbruk og vertikalt dyrking, og tidkrevende for vertikale aktører å drive aktivt arbeid mot investorer

Flere av utfordringene er tett knyttet sammen, og feltet står overfor en typisk “høna eller egget”-situasjon
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Vi har identifisert en rekke suksesskriterier fra aktører som har lyktes i 
andre land, deriblant prosessautomatisering og strategiske samarbeid

Gjennomgående suksesskriterier for aktører i andre land

Strategiske samarbeid med flere deler av verdikjeden som 
dagligvare, forskningsinstitusjoner og matvareprodusenter

Vekst av grønne bladgrønnsaker, salater og krydderurter

Storskala anlegg med stor produksjonskapasitet

Tilgang til billige og miljøvennlige energikilder som vind- og 
solenergi

Automatiserte prosesser ved bruk av IoT, AI og avanserte 
dataanalyser for å optimalisere vekstforhold
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Land som er i ferd med å skalere opp vertikalt jordbruk kjennetegnes av 
statlig støtte, teknologisatsing og betydelig tilgang til privat kapital 

Statlige støtteordninger og subsidier 

Øremerkede midler gjennom offentlige 
subsidier for å øke grad av selvforsyning

Tilgang til VC, PE og kapitalsterke fond

Sterkt investormiljø har bidratt til vekst og 
ekspansjon

Høy teknologimodenhet og -satsing

Uttalt strategi om å bli verdensledende på 
smart farming. Bevilget €60 millioner til 
teknologiutvikling i jordbruket i 2022

Økologisk merking av 
produkter

Japan og USA regner produkter fra vertikalt 
jordbruk som økologiske

Flere regioner øremerker midler til vertikalt 
landbruk, blant annet Quebec-regionen med 
91 millioner CAD årlig 

Driver flere forskningsinitiativ rundt vertikal 
dyrking, blant annet med NASA involvert

Store investeringsmiljøer med fokus på 
agritech
Stor interesse og investeringer til 
«ørkenvennlig» matproduksjon
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Mulige løsninger på utfordringene vertikal dyrking står overfor i dag

• Tilpasse landbruksstøtten 

til vertikal dyrking

• Sikre tilgang til annen 

relevant offentlig støtte 

• Øke tilgangen til 

investeringsmidler

• Inkludere vertikal dyrking 

som del av landbruket - ikke 

skille vertikale aktører fra 

tradisjonelle bønder

• Øke forståelsen og 

interessen for agritech i 

investormiljøer

Landbruksstøtte og 
investeringsmidler

• Øke støtte fra Innovasjon 

Norge

• Inngå innovasjons- 

samarbeid på tvers av 

verdikjeden, mellom 

vertikale aktører og f.eks. 

dagligvareaktører eller 

matprodusenter 

• Opprette bedriftsnettverk 

med vertikale aktører og 

andre relevante aktører

Innovasjonsstøtte

• Inngå samarbeid eller 

pilotprosjekter mellom 

vertikale aktører og 

dagligvareaktører

Markedstilgang

• Øke kjennskap til vertikal 

dyrking blant forbrukere

• Sikre tilgang til subsidier for 

å senke prisen på vertikalt 

dyrkede produkter

• Sikre økologisk merking av 

vertikale produkter

Forbrukerinteresse
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Caseeksempler
Aktører utenfor Norge



• Produserer mer enn 550 sorter planter, inkludert salat, bær og tomater

• Hentet $238 millioner fra eksterne investorer og statlige fond 

• Ble verdsatt til $1,2 milliarder i en mulig IPO i 2021, men noteringen ble avbrutt 
senere samme år

• Åpner nye anlegg i Abu Dhabi, St. Louis og Virginia på til sammen 30 000 ㎡, der 
anlegget i UAE fokuserer på forskning og utvikling 

• Har som mål å være lønnsomme fra 2024 med 11 anlegg i drift 
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Hvem: AeroFarms

Hvor: New Jersey, USA

Grunnlagt: 2004

Status: 1 produksjonsenhet i drift, 
hvor ytterligere 3 enheter åpner i 
2022. Selges i mer enn 200 butikker 

Produksjonskapasitet: 900 tonn årlig 
før ytterligere enheter øker 
produksjonen betydelig

Størrelse: 6500 ㎡

Aerofarms

Dagens situasjonNøkkelinformasjon

Suksesskriterier og videre planer

• Utviklet egen teknologiplattform for innendørs vekst med presis kontroll  som 
sikrer fult tilkoblede gårder. Ved hjelp av data science og maskinlæring er 
AeroFarms i stand til å optimalisere vekstforholdene 

• Ingått strategiske partnerskap med blant annet Cargill for å teste 
kakaoproduksjon, i tillegg til IPA-produksjon med Goose Island UK



Hvem: InFarm

Hvor: Berlin, Tyskland 

Grunnlagt: 2013

Status: 17 produksjonsenheter og 
1400 mindre in-store anlegg for 
matbutikker og restauranter  

Produksjonskapasitet: Produserer i 
dag mer enn 1 million planter hver 
måned 

Størrelse: 10 000 ㎡ i tillegg til 
in-store fasilitetene 
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Infarm

• Har fått EU Research Grant og kapital fra PE-fond støttet av EU

• Løsningene er automatiserte og optimaliserer produksjonen ved bruk av avansert 
teknologi og hardware 

• Videre plan er å være tilstede i over 10 000 supermarkeder innen utgangen av 
2022, og videre utvide produksjonen til i land som Qatar innen 2023

• Produserer 75 ulike varianter av krydderurter og salater, og er Europas største 
produsent av vertikalt dyrkede grønnsaker

• Hentet over $600 millioner fra investorer, og ble i 2021 verdsatt til $1 milliard. 
Dette gjør selskapet til Europas første enhjørning innen vertikalt jordbruk

• Infarm er tilstede i 11 land, inkludert USA, Canada, Japan og land i Europa

• Samarbeider med over 30 store matvarekjeder, deriblant Marks & Spencer, 
Amazon Fresh, Metro og Coop Danmark 

Dagens situasjonNøkkelinformasjon

Suksesskriterier og videre planer
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Nordic Harvest

Hvem: Nordic Harvest

Hvor: Taastrup, Danmark

Grunnlagt: 2020

Status: I drift, selger produkter til 
flere dagligvarebutikker

Produksjonskapasitet: 1000 tonn 
grønt årlig - Danmarks forbruk av 
salat og krydderurter er 20 000 tonn

Størrelse: 7000 ㎡ ~ 1 fotballbane

Dagens situasjonNøkkelinformasjon

Suksesskriterier og videre planer

• Produserer salater og krydderurter, men planlegger produksjon av ulike 
bærsorter på 1-2 års sikt, samt produksjon av rotfrukter på 5-10 års sikt  

• Startet i samarbeid med det taiwanske YesHealth Group som allerede har utviklet 
Taiwans og Kinas største vertikale gårder

• Sikret mer enn 62 millioner DKK fra 50 investorer, deriblant Vækstfonden og 
Danmarks Grønne Investeringsfond

• Tildelt ytterligere 40 millioner DKK i lån fra Danmarks Grønne Investeringsfond

• Produserer nattestid for å utnytte billig overskuddsstrøm fra offshore vindmøller, 
og planlegger solcelleanlegg for å øke produksjonen på dagtid 

• Økonomisk støtte fra investorer og offentlige støtteordninger har muliggjort den 
raske veksten

• Videre plan er å etablere vertikale dyrking-anlegg i alle Skandinaviske 
hovedsteder og utvide med 20 produksjonsanlegg verden over 
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Spread

Hvem: Spread

Hvor: Kyoto, Japan

Grunnlagt: 2006

Status: 2 produksjonsenheter i drift, 
og distribuerer merket Vegetus til over 
4000 supermarkeder

Produksjonskapasitet: 1865 tonn, 
som økes med 3650 tonn i 2024

Størrelse: 6800 ㎡, som utvides med 
24400 ㎡ i 2024

Dagens situasjonNøkkelinformasjon

Suksesskriterier og videre planer

• Produserer ulike salattyper og utvidet produksjonen i 2021 til å inkludere bær

• Del av Earthside Group som eier hele verdikjeden, fra teknologiutvikling og 
produksjon til logistikk og markedsføring

• Kameoka-fabrikken som åpnet i 2006 ble lønnsom allerede i 2013

• Lanserte høyteknologiske anlegg under navnet Techno Farm™ i 2018 i Keihanna

• Anlegget Techno Farm™ Fukuroi fordelt over 24 400 ㎡ åpner januar 2024 og øker 
produksjonen med 3650 tonn

• Har blitt lønnsom ved å optimalisere lysforhold, næringstilførsel, teknologi og 
oppskalering, samt ved å prissette salaten 10-20 % høyere enn tilsvarende 
produkter

• Sparer 30% av energiforbruket ved å bruke egne LEDs 

• Techno Farm™ er automatiserte anlegg som utnytter IoT- og AI-teknologier

• Målsetning om produksjon på 36 500 tonn innen 2030 
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Eksempler på vertikalt dyrkede produkter 

Infarms in-store løsninger hos Marks  & 
Spencer UK

AeroFarms’ IPA produsert i samarbeid med 
britiske Goose Island UK

Vertikalt dyrkede salattyper av merket 
Vegetus, produsert av Spread 
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Side 5
Farmers need practical innovation, not moonshots, to stave off global food crisis | World Economic Forum (weforum.org)
Half of the world’s habitable land is used for agriculture - Our World in Data
Briefing European Parliamentary Research Service (europa.eu)

Side 6
Ferske tal om norsk sjølvforsyning - Nibio
Matsikkerhet på dagsordenen - Nibio
Berekraftsmål nr. 2 - regjeringen.no
hurdalsplattformen.pdf (regjeringen.no)

Side 8
2. Areal – eiendommer - Landbruksdirektoratet

Side 9
Norske Agritek-løsninger skaper interesse i Øst-Afrika (innovasjonnorge.no)
Bærekraftsfond - NorgesGruppen 
The global vertical farming market size was valued at $2.23 billion in 2018, and is projected to reach $12.77 billion by 2026, growing at a CAGR of 24.6% from 2019 to 2026 (prnewswire.com)
Investments in AgTech 2011-2020 
Total Adressable Market AgTech 2020-2025

Side 10
Policies for the Future of Farming and Food in Norway | en | OECD
[7] Nordic Institute for Studies in Innovation, R. (ed.) (2020), R&D statistics bank, http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/.

Side 11
Tall og Trender 2021: Handel (nhosh.no)
grontsektoren-mot-2035.pdf (regjeringen.no)

https://www.weforum.org/agenda/2021/09/agriculture-farming-innovation-technology/
https://ourworldindata.org/global-land-for-agriculture
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2017/614641/EPRS_IDA(2017)614641_EN.pdf
https://www.nibio.no/nyheter/ferske-tal-om-norsk-sjolvforsyning
https://www.nibio.no/nyheter/matsikkerhet-pa-dagsordenen
https://www.regjeringen.no/no/tema/mat-fiske-og-landbruk/mat/fns-barekraftmal/barekraftmal-nr-2/id2538120/
https://www.regjeringen.no/contentassets/cb0adb6c6fee428caa81bd5b339501b0/no/pdfs/hurdalsplattformen.pdf
https://www.landbruksdirektoratet.no/nb/jordbruk/ordninger-for-jordbruk/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-i-jordbruket/produksjonstilskudd-og-avlosertilskudd-sokeveiledning/2.areal--eiendommer
https://www.innovasjonnorge.no/no/om/nyheter/2022/norske-agritek-losninger-skaper-interesse-i-ost-afrika/
https://www.norgesgruppen.no/barekraft/barekraft-i-norgesgruppen/barekraftsfond/
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-vertical-farming-market-size-was-valued-at-2-23-billion-in-2018--and-is-projected-to-reach-12-77-billion-by-2026--growing-at-a-cagr-of-24-6-from-2019-to-2026--300925929.html
https://www.dtnpf.com/agriculture/web/ag/blogs/minding-ags-business/blog-post/2021/05/05/global-investment-agtech-startup-5
https://lb-aps-frontend.statista.com/statistics/1222528/worldwide-agricultural-technology-market-value/
https://www.oecd.org/norway/policies-for-the-future-of-farming-and-food-in-norway-20b14991-en.htm
http://www.foustatistikkbanken.no/nifu/
https://www.nhosh.no/tall-og-fakta/tall-og-trender/tallogtrender2021/handel-tall-og-trender/#part5
https://www.regjeringen.no/contentassets/b14d8d463c2745539ce2acc4d2450e18/grontsektoren-mot-2035.pdf
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Grøntsektoren mot 2035 - grontsektoren-mot-2035.pdf (regjeringen.no)
Ferske tal om norsk sjølvforsyning - Nibio
Markedsrapport 2019 Landbruksdirektoratet
OR 14 - 2018 KjÃ¸ttfrie spisevaner .pdf (oslomet.no)

Side 14
The global vertical farming market size was valued at $2.23 billion in 2018, and is projected to reach $12.77 billion by 2026, growing at a CAGR of 24.6% from 2019 to 2026 (prnewswire.com)
Vertical farming finally grows up in Japan | Financial Times (ft.com)
'Vertical farming' viser potentiale: Skal fremtidens grøntsager dyrkes i højhuse? (videnskab.dk)
(PDF) Opportunities and Challenges in Sustainability of Vertical Farming: A Review (researchgate.net)

Side 15-17
Omsetningstall fra proff.no
Aktørenes nettsider
https://www.dn.no/teknologi/onna-greens/vertikalt-landbruk/rasmussengruppen/norske-investorer-satser-160-mill-pa-fremtidens-landbruk-skal-produsere-ett-tonn-salat-dagen-i-en-industripark-i-mos
s/2-1-1016109
https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/kJlb3j/grundere-ville-dyrke-norsk-rucola-med-ny-teknologi-nye-aktoerer-slipper-ikke-til-i-groentmarkedet
https://finansavisen.no/nyheter/landbruk/2021/08/31/7724934/urban-gartneren-prises-til-en-brokdel-av-kalera-og-onna

Side 18
'Vertical farming' viser potentiale: Skal fremtidens grøntsager dyrkes i højhuse? (videnskab.dk)
How Vertical Farming Is Impacting The Food Supply Chain And Enabling Taste Innovation - CB Insights Research
How Japan is revolutionizing agriculture without land or workers | Blueberries Consulting
empowering-japanese-agriculture-report.pdf (mckinsey.com)
Snart åpnes Norges største vertikale veksthus (aftenposten.no)

Side 22
A peek at Japan's vertical farm - CGTN (Kilde som bekrefter at Japan ser på vertikal farming som økologisk)
Vertical Farming – No Longer A Futuristic Concept : USDA ARS (Kilde på involvering av forskningsmiljø i teknologiutviklingen av Vertical Farming)  
Where are the agritech hotspots? - Investment Monitor
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https://www.regjeringen.no/contentassets/b14d8d463c2745539ce2acc4d2450e18/grontsektoren-mot-2035.pdf
https://www.nibio.no/nyheter/ferske-tal-om-norsk-sjolvforsyning
https://oda.oslomet.no/oda-xmlui/bitstream/handle/20.500.12199/5355/OR%2014%20-%202018%20Kj%c3%83%c2%b8ttfrie%20spisevaner%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.prnewswire.com/news-releases/the-global-vertical-farming-market-size-was-valued-at-2-23-billion-in-2018--and-is-projected-to-reach-12-77-billion-by-2026--growing-at-a-cagr-of-24-6-from-2019-to-2026--300925929.html
https://www.ft.com/content/f80ea9d0-21a8-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/vertical-farming-viser-potentiale-skal-fremtidens-groentsager-dyrkes-i-hoejhuse
https://www.researchgate.net/publication/319248372_Opportunities_and_Challenges_in_Sustainability_of_Vertical_Farming_A_Review
https://www.dn.no/teknologi/onna-greens/vertikalt-landbruk/rasmussengruppen/norske-investorer-satser-160-mill-pa-fremtidens-landbruk-skal-produsere-ett-tonn-salat-dagen-i-en-industripark-i-moss/2-1-1016109
https://www.dn.no/teknologi/onna-greens/vertikalt-landbruk/rasmussengruppen/norske-investorer-satser-160-mill-pa-fremtidens-landbruk-skal-produsere-ett-tonn-salat-dagen-i-en-industripark-i-moss/2-1-1016109
https://e24.no/det-groenne-skiftet/i/kJlb3j/grundere-ville-dyrke-norsk-rucola-med-ny-teknologi-nye-aktoerer-slipper-ikke-til-i-groentmarkedet
https://finansavisen.no/nyheter/landbruk/2021/08/31/7724934/urban-gartneren-prises-til-en-brokdel-av-kalera-og-onna
https://videnskab.dk/teknologi-innovation/vertical-farming-viser-potentiale-skal-fremtidens-groentsager-dyrkes-i-hoejhuse
https://www.cbinsights.com/research/what-is-vertical-farming/
https://blueberriesconsulting.com/en/como-japon-esta-revolucionando-la-agricultura-sin-tierra-ni-trabajadores/
https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20insights/asia%20pacific/strengthening%20japanese%20agriculture%20to%20maximize%20global%20reach/empowering-japanese-agriculture-report.pdf
https://www.aftenposten.no/norge/i/34m6nA/snart-aapnes-norges-stoerste-vertikale-veksthus
https://news.cgtn.com/news/2019-06-27/A-peek-at-Japan-s-vertical-farm-HR9Egnxf4A/index.html
https://www.ars.usda.gov/oc/utm/vertical-farming-no-longer-a-futuristic-concept/
https://www.investmentmonitor.ai/sectors/agribusiness/where-are-the-agritech-hotspots


Side 25
AeroFarms home • The Vertical Farming, Elevated Flavor company
PowerPoint Presentation (aerofarms.com)
AeroFarms - Crunchbase: Oversikt over investeringsrunder 
Samarbeid Cargill og AeroFarms om kakaoplanter 
AeroFarms - Expansion to Abu Dhabi, UAE
Information about the St. Louis Production Facility

Side 26
About Infarm
Infarm: Vertical farming firm valued at over $1 billion by investors (cnbc.com) 
infarm marks & spencer - Search (bing.com) 

Side 27
Nordic Harvest - Vertikal Farm

Hvis klimakampen blev ført an af denne mand, så ville alle mennesker bo i byer om 50 år. Selv vores grøntsager ville gro i højhuse (zetland.dk)

På ti års sikt etablere 20 produksjonshaller rundt i verden & produksjon nattestid

Try this new Google alternative for a radically different way to search (fastcompany.com)

Side 28
Winner of Vertical Farming World Awards 2021
Vertical farming finally grows up in Japan
Keihanna
SPREAD Co., Ltd.
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https://www.aerofarms.com/
https://www.aerofarms.com/wp-content/uploads/2021/06/AeroFarms-Investor-Presentation.pdf
https://www.crunchbase.com/organization/aerofarms
https://www.aerofarms.com/2021/08/13/cargill-partners-with-vertical-farming-leader-aerofarms-in-first-of-its-kind-research-focused-on-cocoa-production/
https://www.businesswire.com/news/home/20210624005287/en/AeroFarms-Commences-Construction-on-Its-AgX-Research-Center-in-Abu-Dhabi-UAE
https://www.businesswire.com/news/home/20210812005275/en/AeroFarms-Announces-Midwest-Expansion-with-New-Farm-in-St.-Louis-Regionq
https://www.infarm.com/infarm-to-open-one-of-the-largest-vertical-farming-facilities-in-europe/https:/www.infarm.com/infarm-to-open-one-of-the-largest-vertical-farming-facilities-in-europe/
https://www.cnbc.com/2021/12/16/infarm-vertical-farming-firm-valued-at-over-1-billion-by-investors.html
https://www.bing.com/search?q=infarm+marks+%26+spencer&cvid=b2b8da722d5240e5aaeb58bcc7e6a430&aqs=edge..69i57j69i64.3683j0j4&FORM=ANAB01&PC=U531
https://www.nordicharvest.com/
https://www.zetland.dk/historie/sop1m3bB-ae6XddK5-19c83
https://www.altinget.dk/artikel/er-fremtidens-landbrug-vertikalt
https://www.fastcompany.com/90582905/this-vertical-farm-in-denmark-will-grow-1000-tons-of-local-greens-a-year
https://spread.co.jp/en/files/news_20210927en.pdf
https://www.ft.com/content/f80ea9d0-21a8-11ea-b8a1-584213ee7b2b
https://technofarm.com/en/keihanna/
https://spread.co.jp/en/
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Aktørene bak rapporten

Sprint er konsulentselskapet for morgendagens virksomheter. 
Sprint bidrar til å utvikle kundene sine til å bli raskere, 
smidigere, mer innovative, mer bærekraftige og mer 
attraktive.  

Sprint ser bærekraft som en betydelig innovasjonsdriver og et 
konkurransefortrinn for morgendagens virksomheter. 

Sustainable Food Norway (S-FOOD) er et klyngeinitiativ for mat 
og bærekraft.

S-FOODs hensikt er å samle alle de ulike initiativene i et stort, 
åpent partnerskap og tilrettelegge for og bidra til å gjøre den 
norske matbransjen til verdensledende innenfor bærekraftig 
matproduksjon, distribusjon og konsum.

Farmest er en Oslobasert startup (etablert 2018) med en 
ambisjon om å drive utviklingen i jordbruket i Norge og verden i 
retning av vertikalt jordbruk, på lag med norske bønder og 
allerede eksisterende infrastruktur.

Farmest søker å finne den beste teknologien til norske forhold.

Oslo kommune har ved Byråd for næring og eierskap støttet 
prosjektet “ Sustainable Food Norway – Casedrevet 
innovasjonsprosjekt for å samle vertikaler i matbransjen” og 
dermed muliggjort denne rapporten.

Midler er fra Regionaltinnovasjonsprogram Oslo 2021.

https://www.s-food.no/om-konseptet.html

