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PRESSMEDDELANDE 2023-01-13 

Agtiras världsunika växthus i Östersund invigt 

Nu är Sveriges mest innovativa och spännande växthus invigt. Strax intill ICA 
Maxi i Östersund odlas numera både gurkor och tomater som säljs i 
grönsaksdisken direkt efter skörden. Senare i år kommer även lax att odlas i 
samma växthus, vilket gör anläggningen unik i världen.  

Intresset för foodtech-företaget Agtiras revolutionerande sätt att odla är mycket stort. 

Ett hundratal personer hade denna ovanligt milda januaritorsdag sökt sig till Agtiras 

uppmärksammade växthus på ICA Maxis parkeringsplats på Arenavägen för att vara 

med om den historiska invigningen. 

Helt självförsörjande på gurka 

Slagverksensemblen Jämtlands Gymnasium gav ceremonin en pampig inramning, 

där olika eldar, tillsammans med växthusets starkt rosa sken lyste upp hela området 

på ett surrealistiskt sätt. 

Där innanför växthusglaset syntes gurka och tomater som snart ska skördas. Planen 

är att växthuset ska göra ICA Maxi helt självförsörjande på gurka, täcka cirka 25 

procent av tomatförsäljningen och cirka 80 procent av butikens behov av färska 

kryddor.  

Det innebär bland annat att det inte krävs några transporter och inte blir något svinn, 

eftersom dessa grönsaker är helt nyskördade när de läggs ut i grönsaksdisken.  

Laxodling startar andra halvåret 

Under andra halvan av 2023 ska samma växthus kompletteras med lax, då laxar och 

grönsaker kommer att odlas i ett och samma system. Den härodlade Agtira-laxen 

kommer att svara för omkring 20 procent av butikens behov av färsk lax.  
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Allt bygger på senaste teknik och Agtira använder sig av AI för att optimera skörden 

och styra anläggningen in minsta detalj. Det är också därför som den kallas 

”Växthusens Rolls-Royce”. 

”Det här är framtiden!”  

”Visst låter det självklart att odla där kunderna finns. Men ingen har gjort det – förrän 

idag! Jag är så tacksam över att Agtira och ICA vågar tänka i nya banor, utanför 

boxen”, kommenterade Jämtlands landshövding, Marita Ljung, i sitt invigningstal.  

Jerker Hansson marknadschef på ICA Maxi Östersund, var lika entusiastisk: 

”Det här är framtiden! Jag är så glad och stolt över att vi kan ta det här steget mot ett 

mer hållbart samhälle! Ett stort tack till Agtira som hjälper oss att bli ett mer hållbart 

företag! ” 

Christer Edblad, t f vd för Agtira, var samtidigt mycket glad för att butiken vågat satsa 

på Agtira – trots att det inte funnits en referensanläggning att visa upp, eftersom det 

som nu byggts i Östersund är världsunikt.  

”Ni har insett de miljömässiga och ekonomiska fördelarna med Agtiras system – och 

jag kan lova er: ni kommer inte att ångra er! Jag säger bara: härodlat, det är 

framtiden!” avslutade Christer Edblad.  

Till redaktionen: 

Högupplösta bilder, filmer, illustrationer finns att hämta på: agtira.com/se/pressmaterial/  

Fria att använda i artiklar om Agtira AB. 

Bildtexter:  

Landshövding Marita Ljung förrättade invigningen, med Christer Edblad (t v) t f vd på 

Agtira och Jerker Hansson, marknadschef ICA Maxi, som assisterade vittnen. (Foto: 

Vast Works.) 

Ett hundratal personer hade samlats för att, lite stolta, vara med om det ovanliga och 

historiska eventet, då Östersunds världsunika växthus invigdes. (Foto: Vast Works.) 

Landshövding Marita Ljung spred värme i januarikvällen med sitt personliga 

invigningstal. (Foto: Vast Works.) 

https://www.agtira.com/se/pressmaterial/
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För mer information, vänligen kontakta:  

Christer Edblad, CFO och t f VD Agtira 

Telefon: 0702 61 10 39, e-post: christer.edblad@agtira.com 

 

Om Agtira AB 

Agtira erbjuder livsmedelskedjor, butiker och andra intressenter sitt upplägg FaaS (Farming as a Service). Det innebär att Agtira 

själva eller tillsammans med en tredje part investerar, uppför och sedan driftar sina odlingssystem för produktion av en rad olika 

grönsaker och fiskarter, medan butiken eller kedjan förbinder sig att köpa hela den producerade volymen över en viss 

avtalsslängd till på förhand fastställda priser.   

Gemensamt för Agtiras odlingssystem är att de producerar livsmedel med låg vattenförbrukning i slutna miljöer, utan utsläpp till 

närmiljön, behov av jordbruksmark eller solljus. Att man odlar intill butiken/kunderna innebär också att man minimerar behovet 

av transporter och att svinnet minskar 

Agtira AB är noterat på NGM Nordic SME under kortnamnet AGTIRA B. Bolagets mentor är Eminova Fondkommission AB,  

+46 8-684 211 00. 
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