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EU:s pilotprojekt utformar ramverk för att utvärdera 

användningen av digitala lösningar för hållbart jordbruk 

Lanserat med målet att utvärdera effekterna av digitalisering inom jordbruket, QuantiFarm ska 

utveckla och distribuera ett ramverk för att utvärdera effektiviteten och prestandan hos digitala 

verktyg som lovar att modernisera jordbruket. 

Hur vet vi vad som är den bästa tekniken för en viss gård? Det är frågan som ledde till 

grundprincipen för QuantiFarm, ett nytt EU-projekt som vill veta om och hur väl digitala verktyg 

fungerar i kommersiellt jordbruk. Utrustat med en budget på 7,4 miljoner euro och 

samfinansierad av Europeiska unionen ska projektet genomföras av 32 partners i 20 länder. 

Det började i juli 2022 och kommer att pågå i tre och ett halvt år. 

Digitala verktyg för jordbruk 

Det är sant att utmaningarna inför livsmedelsproducenter är enorma – allt från extrema globala 

väderhändelser till avskogning och växtsjukdomar och otillräcklig bevattning däremellan. 

Precisionsjordbruk och smarta jordbruksverktyg anses vara lösningen eller åtminstone en 

pålitlig hjälpande hand. 

Men hur bra fungerar de och hur kan bönder avgöra vad som är bäst för deras gård? 

QuantiFarms grundande utgångspunkt är baserad på behovet av att oberoende bedöma de 

kvantitativa och kvalitativa fördelarna och de potentiella hållbarhetsvinsterna med dessa 

verktyg, och undersöka både deras positiva och negativa potentiella effekter. 

"QuantiFarm har ett mycket ambitiöst uppdrag: att berätta för europeiska jordbrukare 

sanningen om att använda digital teknik", säger Dr Nikolaos Marianos, projektledare på 

QuantiFarm. "Men för att säga sanningen måste man först upptäcka den! Av denna anledning 

kommer QuantiFarm att köra 30 experiment som täcker alla europeiska bioklimatiska regioner 

och sektorer.” 

Trots intresset, investeringarna och fördelarna med digital teknik inom jordbruket – ofta märkt 

som ”precisionsjordbruk” eller ”smart jordbruk” – har upptagandet och användningen av dessa 

tekniker gått långsamt. Och det är inte utan anledning. Jordbrukare förväntar sig ofta bevis på 

att dessa verktyg fungerar. 

Projektets övergripande ambition är att stödja den fortsatta utbyggnaden av digitala verktyg 

som viktiga möjliggörare för att förbättra ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet. Men 

först vill man övertyga bönder med bevis på att det fungerar. Därefter strävar QuantiFarm efter 

att göra dessa bedömningar och dess effekter replikerbara, jämförbara och praktiskt 

användbara för jordbrukare. 

Lanserat i juli 2022 under överinseende av Horizon Europe med en budget på 7,4 miljoner 

euro kommer projektet att genomföras med ett konsortium av 32 partners. Detta kommer att 

inkludera bönder, rådgivare och vetenskapliga forskningsinstitutioner från 20 länder inklusive 

Finland, Grekland, Bulgarien, Belgien, Irland, Spanien, Italien, Nederländerna, Frankrike, 
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Rumänien, Litauen, Lettland, Kroatien, Polen, Portugal, Slovenien, Serbien, Cypern, Schweiz 

och Storbritannien. 

En alleuropeisk tillvägagångssätt 

QuantiFarms strategi ser till att projektet på ett adekvat sätt omfattar och representerar 

europeisk mångfald. I antal betyder det 30 testfall som spänner över 20 länder i 10 (av de 11) 

biogeografiska regionerna i Europa som kommer att äga rum i 100 kommersiella gårdar från 

7 jordbrukssektorer över 20 grödor och djur. 

Till exempel i Medelhavsregionen i Grekland används Gaiasense för att odla olivträd, i den 

kontinentala regionen Nederländerna testas jordsensorer och drönare i äppelproduktion, och 

i Atlantregionen på Irland mjölkar robotar kor. 

Dessutom kommer dessa bedömningsdata som samlats in i testfallen att matas till 

QuantiFarm Toolkit för att öka medvetenheten och stödja framtida beslutsfattande. 

Verktyg och kunskap för bönder 

Verktygslådan kommer att bestå av en uppsättning interaktiva och användarvänliga verktyg 

för jordbrukare, rådgivare och beslutsfattare. Några exempel inkluderar kostnads- och 

nyttoberäknare, benchmarking och policyövervakningsverktyg som kan laddas ner och 

återanvändas – även från tredje parts plattformar och efter projektets livslängd. 

QuantiFarm Digital Innovation Academy kommer att etableras för att säkerställa att bönderna 

väljer de bästa verktygen som passar deras individuella behov. Den kommer också att ge 

rekommendationer och de mest lämpliga affärsmodellerna att anta. För detta ändamål 

kommer akademin att erbjuda 12 utbildningsevenemang som följer tillvägagångssättet i 

"Train-the-Trainer"-programmet för rådgivare, som stödjer och står i beredskap som konsulter 

för jordbrukare. 

Denna samlade ansträngning, hoppas QuantiFarm, kommer att ge verkliga och systematiska 

bevis för det utbredda antagandet att införandet av digital teknik gynnar jordbrukarna 

ekonomiskt och har positiva effekter på jordbrukets sociala och miljömässiga hållbarhet. 

Därigenom kommer QuantiFarm att bidra till det (lilla) arbete som hittills har gjorts på den 

verkliga kostnadsnyttan av att använda digital teknik för att jämföra mellan digitaliserade och 

icke digitaliserade gårdar med liknande agronomisk verksamhet. 

Anmärkningar till redaktörer: 

En översikt - Nyckelfakta och siffror 

● Instrument: Horizon Europe 

● Totala kostnader: 7 397 382 € 

● Varaktighet: 3,5 år, 2022-2025 

● Konsortium: Totalt 32 partners från 20 europeiska länder 
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Disclaimer 

 

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the 

author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or Research 

Executive Agency. Neither the European Union nor the granting authority can be held 

responsible for them. 
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