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PRESSINFORMATION 

Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda 
Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna en helhet av bank- och 
försäkringstjänster. Genom Agria Djurförsäkring erbjuder vi djur- och grödaförsäkring, genom 
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling helhetslösningar för en trygg bostadsaffär och genom Wasa Kredit 
finansieringstjänster som leasing, avbetalning och lån. 

 
 
Tidig satsning på dikor och avel blev årets vinnarkoncept i 
tävlingen Ung Växtkraft 
 

Att flytta till en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning och etablera sig så 
framgångsrikt är en bedrift utöver det vanliga. Också hans sätt att sprida framtidstro 
och engagemang i bygdens och branschens frågor gör honom till en värdig vinnare. 
Det är juryns motivering till årets vinnare av Ung Växtkraft, Jonas Kervén i 
Brunskog,Värmland. 

Jonas Kervén är 25 år och uppvuxen utanför Stockholm. 2006 kom han till Värmland för 
att studera på Lillerud Naturbruksgymnasium i Karlstad. Redan under gymnasietiden köpte 
han sin första fastighet.  
 
Efter studenten arbetade Jonas på en gård med nötkött- och spannmålsproduktion, 
samtidigt som han arrenderade en gård och födde upp dikor. 

– Nu har jag köpt gården som jag arrenderade och håller på att bygga ut för att kunna utöka 
produktionen, berättar Jonas. Idag har jag 50 dikor, 100 hektar åker och runt 14 hektar 
betesmark. Fram till nu har jag sålt kalvarna för vidareuppfödning vid avvänjning på 
hösten, men under vintern har jag byggt ett nytt stall för att kunna föda upp ett 50-tal 
ungdjur till slakt, både egna och inköpta. 

Han är också ansvarig för granngårdens dikoproduktion. Att ha dikor innebär att kalvarna 
får gå med de fritt betande korna under hela sommarhalvåret. Produktionen är nötkött, 
mjölken dricker kalven själv upp genom att dia. 

– Det viktigaste med dikoproduktion är att satsa på bra djur, eftersom de är motorn i 
företaget. Även om de är dyrare i inköp så tjänar man snabbt in pengarna genom att köpa 
djur av den typ man vill ha redan från början, säger Jonas. Sen sparar jag avkommor efter 
dem för att snabbt få en besättning som fungerar både hemma på gården och är attraktiva  

Jonas är känd som en ovanligt driven person. Han är engagerad i Värmlands 
nötköttsproducenter, den lokala fibernätföreningen, ordförande i den lokala LRF-
avdelningen samt med i LRFs kommungrupp. 

– Jonas har ett starkt entreprenörskap som vi i juryn lagt vikt vid, säger Carl Henrik 
Ohlsson, ordförande i juryn. Att dessutom vara så ung och bidra till att lyfta en bygd som i 
övrigt har en minskande folkmängd, är en bedrift och ett föredöme. 
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Tävlingen, där vinnaren får 51 800 kronor, är instiftad av Länsförsäkringar och syftet är att 
stödja unga entreprenörer på landsbygden. Priset delas ut idag på LRF Ungdomens 
riksstämma på Sånga-Säby. 

Visitkort Jonas Kervén 
Ålder: 25 år 
Familj: Sambo Sandra Johansson och Freja på ett år 
Bor: Gård i Brunskog, Värmland 
Verksamhet: Egen köttproduktion och jordbruksarbete på F-skatt 
Fritid: 20 tackor, tid med familj, umgås med vänner 
 
Juryns hela motivering 
Jonas kombinerar målmedvetenhet och entreprenörskap på ett unikt sätt, vilket är en 
förutsättning för att lyckas på en tuff marknad och känslig bransch. Att dessutom flytta till 
en bygd där de flesta flyttlass går i motsatt riktning, och etablera sig så framgångsrikt är en 
bedrift utöver det vanliga. Jonas genuina förmåga att sprida framtidstro och engagemang i 
bygdens och branschens frågor gör honom till en värdig vinnare av årets pris.   

Juryn består av Carl Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg, Jimmy Larsson, LRF Konsult, 
Håkan Johansson, LRF och Thomas Jöngren, LRF Ungdomen. 
 
Tidigare vinnare 
2014 
Otto Ramsey som tillsammans med sin fru Anna driver företaget Kulla Lamm, gårdsbutik 
och restaurangen Ruth på Skäret. 
2013 
Kristoffer Kullingsjö som driver Kullingsjö Lantbruk AB i Vårgårda. Han driver en gård 
med mjölkproduktion. 
2012 
Markus Larsson, Lysviks Jord- och Skogsentreprenad AB i Sunne i Värmland som 
bedriver skogsentreprenad. 
2011 
Lovisa Hessle Bergman, Capra Science i Ängelholm som framställer antikroppar där getter 
är blodgivare. 
 

 
För ytterligare information kontakta gärna: 
Jonas Kervén, 073-7780648 
Carl Henrik Ohlsson, vd Länsförsäkringar Skaraborg och ordförande i juryn, 
0708-71 70 70 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 
 


