juryn: mikael kivijärvi, bengt andréson, henrik karlsson, per ståhl och hanna åström

Nominera, tävla och vinn!

Har du Sveriges modernaste gård?
Eller känner du någon som du tror
har den?
Nominera till vår tävling och läs
sedan i Gröna Affärer om landets
modernaste gårdar.

V

isst är lantbruk en traditionell näring.
Men lantbruksföretag i Sverige är
också toppmoderna i olika avseen
den. Att de är högteknologiska, effektiva och
står för framtidens lösningar är inte alltid all
mänt känt. Det vill vi råda bot på.
Hjälp därför Gröna Affärer att utse Sverige
modernaste gård och läs reportagen senare i år
i tidningen. Nominera dig själv, någon du kän
ner eller någon som du tycker bör uppmärk
sammas.

Så här nominerar du
■ Berätta i ett mejl till gronaaffarer@
hushallningssallskapet.se varför du tycker
att just den här gården ska utses till Sveri
ges modernaste.
■ Beskriv den utifrån kriterierna i arti
keln här intill och skicka med en bild.
■ Skriv Sveriges modernaste gård i
ämnesraden. Vi vill ha din nominering
senast den 12 mars.
– Vi drar i gång tävlingen för att vi vill visa att

dagens moderna lantbruksföretag ligger långt
fram i digitalisering jämfört med många andra
branscher. Det förmedlas inte alltid i dagens
mediebrus, säger Mats Halling, Gröna Affärers
ansvarige utgivare.

Tre vinnare utses utifrån kriterierna ny tek
nik, arbetsmiljö/säkerhet, byggnad, hur man
sparar tid och pengar, affärsidé och personal
utveckling.
Reportage om de tre publiceras i nummer 3,
4 och 5 av Gröna Affärer.
Trean presenteras lagom till midsommar,
tvåan i september och ettan i slutet av novem
ber.
Vinnarna får också var sitt diplom.
Här är juryn som utser Sveriges modernaste
gård:
Mikael Kivijärvi, vd Norrbotten-Väster
botten, Bengt Andréson, ekonomirådgivare,
Värmland, Henrik Karlsson, byggrådgivare,
Kalmar, Per Ståhl, seniorkonsult, Östergötland
och Hanna Åström, Leancoach, Halland. ■

Fullsatt
i riksdagen

N

y teknik och livsmedels
strategin – möjligheter
inom framtidens lantbruk.
Det var de två stora temana när
Hushållningssällskapet var med och
anordnade Lantbrukets dag i riksda
gen i slutet på november. Initiativet
togs av riksdagsledamoten Magnus
Oscarsson (KD) som tidigare ordnat
Mjölkens dag och Skogens dag för
sina kollegor.
Det var fullsatt i riksdagens
förstakammarsal när föredragshål
larna äntrade talarstolen. Det blev
många frågor från publiken och som
avslutning ett panelsamtal där ordet
attityder blev centralt, både när det
gäller hinder och möjligheter inom
det svenska lantbruket.
Fler bilder från Lantbrukets dag
finns på hushållningssällskapets
hemsida. ■

Magnus Oscarsson ledde en rundvandring i riksdagen innan föredrag och debatt började i förstakam
marsalen. 
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