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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. 
 

Ung Växtkraft – länen med flest unga lantbrukare 
 

De gröna näringarna ger direkt och indirekt jobb åt fler än en halv miljon människor och är en v iktig 
livsådra för Sverige. Att unga människor ser en möjlig framtid inom lantbruket är viktigt och som ett 
led i detta instiftade Länsförsäkringar och LRF Ungdomen för åtta år sen priset Ung Växtkraft. I hela 
landet finns minst 2 875 potentiella pristagare. Flest unga lantbrukare finns i Västra Götaland, Skåne 
och Jönköping. Sista dagen att nominera till 2018 års pristagare är 14 januari 2019. 
 
Drygt 57 685 personer driver jordbruksföretag i Sverige och av dem är 5 procent under 35 år, vilket är 
åldersgränsen för att kunna nomineras.  Det innebär att det finns minst 2 875 potentiella pristagare runtom i 
Sverige. 
 
– Tack vare de gröna näringarna kan vi bygga klimatsmart, äta hälsosamt och njuta av öppna landskap. Det finns 
personer med innovationskraft överallt och det vill vi lyfta men vi behöver hjälp med att hitta dem, säger Henrietta 
Hansson, ordförande i juryn för Ung Växtkraft och vd på Länsförsäkringar Jönköping. 
 
I Västra Götaland finns både flest antal sysselsatta inom lantbruket och även flest unga, 570 lantbrukare under 35 
år, följt av Skåne med 419 unga lantbrukare.  
 
Gotland, Örebro och Jönköping hör till dem som har högst andel unga lantbrukare, 6 procent jämfört med 
rikssnittet 5 procent.  
 

 
Källa: Jordbruksverket 
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Genom åren har många olika typer av pristagare belönats med utmärkelsen Ung Växtkraft, från den första 
pristagaren 2011 som framställde antikroppar från getter, till skogsentreprenad, naturbetesköttproduktion och 
bärodling i tunnlar. Sista datum att nominera till 2018 års pris är 14 januari 2019.  
 
5 i topp antal lantbrukare 
 

1. Västra Götaland 11 465 
2. Skåne 7 183 
3. Jönköping 3 189 
4. Värmland 2 987 
5. Östergötland 2 888 

5 i topp antal lantbrukare under 35 
  

1. Västra Götaland 570 st  (11 465) andel 4,9 procent 
2. Skåne 419 st  (7 183) andel 5,8 procent 
3. Jönköping 192  (3 189) andel 6 procent 
4. Östergötland 151  (2 888) andel 5,2 procent 
5.  Värmland 149  (2 987) andel 5 procent 

5 i topp andel lantbrukare under 35 
 

1. Gotland 6,1 %  totalt 1 262 yrkesverksamma, 77 under 35 år  
2. Örebro  6,0 %  totalt 2 124 yrkesverksamma, 127 under 35 år 
3. Jönköping 6,0 %  totalt 3 189 yrkesverksamma, 192 under 35 år 
4. Skåne 5,8 %  totalt 7 183 yrkesverksamma, 419 under 35 år 
5. Kronobergs län 5,6 %  totalt 2 122 yrkesverksamma, 118 under 35 år 

Källa: Jordbruksverket 

 
Om priset Ung Växtkraft – belönar landsbygdsentreprenörer som kan få hela landet att utvecklas 

På den svenska landsbygden utvecklas idéer, metoder och produkter som gör det möjligt för alla i Sverige att 
leva, äta och bo mer hållbart. Länsförsäkringar och LRF Ungdomen vill uppmärksamma och belöna personerna 
bakom dessa idéer. Därför delar vi varje år ut priset Ung Växtkraft till en ung företagare som står för 
entreprenörskap, utveckling och nyskapande. Prissumman, 50 000 kronor, kan användas till ytterligare 
vidareutveckling och innovation för ett hållbart Sverige. 

Nominera till Ung Växtkraft här 

 
För mer information kontakta: 
Henrietta Hansson, vd Länsförsäkringar Jönköping och ordförande i juryn, 070-819 62 20, henrietta.hansson@ 
Presskontakt Länsförsäkringar, 08-588 418 50, press@lansforsakringar.se 

Bilaga: Jordbruksverkets statistik. 

https://www.lansforsakringar.se/stockholm/privat/om-oss/hallbarhet--forskning/samhallsengagemang/tavling/
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