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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. 

 
 
Vinnaren av Ung Växtkraft öppnar dörren för andra unga 

 
25-åriga Malin Gustavsson från Ryssby utanför Ljungby i Småland vann 
årets Ung Växtkraft-stipendium. Hon inspirerar genom att öppna dörren 
till sin ekologiska gård, både på Facebook och genom att föreläsa i skolor 
om bondens vardag. 
 
Priset på 50 000 kronor är initierat av Länsförsäkringar och går till en ung 
entreprenör med nyskapande verksamhet som berikar landsbygden. 
 
– Det känns givetvis jätteroligt. Och överraskande, eftersom det var så många 
nominerade, säger Malin Gustavsson. 
 
Utöver sitt vardagliga arbete som mjölkbonde med 90 ekologiska kor och lika 
många yngre djur, engagerar hon sig för att lyfta fram lantbruksarbetet. Bland 
annat driver hon gårdens Facebook-sida där hon delar med sig om både det 
dagliga arbetet på gården och om aktuella lantbruksfrågor. 
 
– Det är viktigt att man får se hur det går till i verkligheten, så jag tar ofta emot 
besök på gården och håller även föreläsningar på skolor om hur livet som 
lantbrukare ser ut idag. På så sätt hoppas jag på en förståelse för vilket arbete 
som ligger bakom maten vi äter och vikten av att göra medvetna val. Många 
yngre har idag inte koll på var ifrån maten kommer, eftersom vi har hamnat för 
långt ifrån basproducenterna, säger Malin. 
 
Henrietta Hansson, vd för Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, är ordförande i 
juryn. 
 
– Vi fick väldigt många bra nomineringar i år, omkring 135 stycken, men till slut 
beslutade vi oss för Malin utifrån att hon bland annat driver ekologiskt 
mjölklantbruk, engagerar sig för ungdomar och är en sann ambassadör för 
svenskt lantbruk. 
 
Priset delas ut på LRF Ungdomens stämma i Sånga-Säby den 9 mars. 
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Visitkort Malin Gustavsson 
Ålder: Nyligen fyllt 25 
Familj: Mamma Anette, pappa Per-Owe, lillasyster Amanda och hunden 
Mimmie 
Bor: I ett hus på gården, strax utanför Ryssby 
Verksamhet: Mjölkproduktion med 90 årskor och rekrytering, lite entreprenad, 
gårdsbesök och föreläsningar. 
Fritid: Träna, träffa kompisar och fixa i huset. 
 
Juryns hela motivering 
Årets vinnare, Malin Gustavsson, är en modern lantbrukare som lyfter 
medvetenheten kring det svenska lantbrukets förutsättningar.  Detta gör hon på 
såväl lokal som nationell och europeisk nivå. Malin är en sann ambassadör för 
svenskt lantbruk där hon särskilt riktar sig till unga med föreläsningar, på sociala 
medier och genom att bjuda in till besök på sin gård. Sammantaget gör Malins 
engagemang och målmedvetenhet henne till en värdig vinnare av Ung Växtkraft. 
 
Juryn består av Henrietta Hansson, Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad, 
Jimmy Larsson, LRF Konsult, Håkan Johansson, LRF och Sara Helgstrand, 
LRF Ungdomen. 
 

Tidigare vinnare 
2015 
Jonas Kervén, Egen nötköttsproduktion på gård i Brunskog, Värmland. Aktiv för en 
levande landsbygd. 
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: 
Malin Gustavsson, vinnare Ung Växtkraft, 070-3891301 
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och ordförande i juryn 
044-19 62 00 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50 

 

 


