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Länsförsäkringsgruppen består av 23 lokala och kundägda länsförsäkringsbolag och det gemensamt ägda Länsförsäkringar AB. Genom sitt lokala länsförsäkringsbolag får kunderna ett 
helhetserbjudande inom bank, försäkring och pension. 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. 
 

Hjälp hos hitta nästa Ung växtkraft-vinnare  
 

 
Nomineringsperioden för Ung växtkraft, ett pris instiftat av Länsförsäkringar och LRF 
Ungdomen är i full gång. Priset ska sporra och inspirera unga entreprenörer inom de gröna 
näringarna att våga satsa på sina idéer och drömmar om en livskraftig verksamhet.  
 
På den svenska landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla i 
Sverige att leva, äta och bo mer hållbart. Vi vill uppmärksamma och belöna personerna bakom dessa 
idéer. 

– Vi vet att det finns en enorm kreativitet och kraft runtom i Sverige. En stark och levande landsbygd 
är oerhört viktig och engagemanget och utvecklingen på landsbygden är en förutsättning för att hela 
Sverige ska kunna leva hållbart, säger Henrietta Hansson, vd på Länsförsäkringar Jönköping och 
ordförande för juryn.  

De gröna näringarna och en levande landsbygd är en viktig förutsättning för bland annat Sveriges 
matförsörjning. Efter sommarens torka och värmebölja är det också uppenbart att lantbruket behöver 
förbereda sig på nya utmaningar.  
 
– Vi i juryn slås varje år över hur många starka kandidater som finns till priset, och vi hoppas att vi 
även i år får många förslag. Vi påminner om att alla som känner någon som stämmer in på kriterierna 
ska ta sig tid att nominera sin favorit på vår webbplats, säger Henrietta.  

Vem som helst kan nominera en företagare fram till den 14 januari 2018. För att vara med ska den 
unga företagaren vara verksam på landsbygden och kännetecknas av entreprenörskap, utveckling 
och vara nyskapande på något sätt inom sitt verksamhetsområde. 

Priset på 50 000 kronor kan användas till vidareutveckling av företaget och delas ut under högtidliga 
former på LRF Ungdomens riksstämma i mars 2019. 

Nominera på https://www.lansforsakringar.se/skane/privat/om-oss/hallbarhet--
forskning/samhallsengagemang/tavling/ 

Tidigare vinnare 

2018 
Sara Wallemyr och Anders Wallemyr, driver ett lantbruk med verksamhet med både köttdjur, 
skogsbruk, spannmåls- och jordgubbsodling. 
 
2017 
Josefin Svensson, bärodlaren från Ölöv i Skåne som odlar hallon, jordgubbar och blåbär både på 
friland och i odlingstunnlar. 
 
2016 
Malin Gustavsson, från Ryssby i Småland. Hon öppnar dörren till sin ekologiska gård, både på 
Facebook och genom att föreläsa i skolor om bondens vardag.  
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2015 
Jonas Kervén, egen nötköttsproduktion på gård i Brunskog, Värmland. Aktiv för en levande landsbygd. 
 
2014 
Otto Ramsay, Kulla Lamm i Söderåkra. Uppfödning, kött och gårdsbutik och restaurang. 
 
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 mer information kontakta: 
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping och ordförande i juryn 036-19 90 00 
Pressjour Länsförsäkringar, press@lansforsakringar.se , 08-588 418 50 
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