Innovation i fokus när priset Årets nötköttsföretag firar 20 år

I år är det 20-årsjubileum för priset till Årets nötköttsföretag, en utmärkelse som lyfter fram några av
alla driftiga bönder i vårt avlånga land. Jordbruket står inför stora utmaningar, kraven avseende
klimat, miljö, djuromsorg etcetera blir ständigt högre. Samtidigt som vi ska svara upp mot detta är en
avgörande parameter för långsiktig hållbarhet ekonomiskt bärkraftiga företag. Utan det står övriga
insatser utan verkan. Hur dessa intressen ska kunna kombineras diskuteras och debatteras flitigt.
Svenska nötköttsbönder ligger i framkant inom många områden men det räcker inte, vi måste hela
tiden utvecklas och bli bättre. Frågan är, ska vi springa snabbare i samma hjulspår eller kanske välja
en helt ny väg? Årets tema för utmärkelsen är innovation och det finns det gott om i lantbruket nytänkande som omsätts i praktisk handling.
Jag fick själv priset Årets nötköttsföretag 2013 i kategorin avel dikalvproduktion. Med tanke på hur
långsiktigt det arbetet är ser jag det som att jag delar det med både min farfar och pappa. Att
nomineras från Skåne kändes hedrande, där finns många framstående avelsuppfödare och att sen stå
i Kosta, sida vid sida med de övriga kandidaterna var häftigt. Det var roligt att bli uppmärksammad
för det man gör, det tror jag de flesta uppskattar. Utmärkelsen blev också en sporre för att utvecklas
ytterligare och hjälpa till med kommunikationen både med konsumenter och kollegor.
När vi står inför en förändring är det ofta värdefullt med förebilder att inspireras av, någon som kan
visa på nya sätt att lösa ett problem. Medelåldern hos oss bönder fortsätter att stiga samtidigt som
bland annat höga markpriser kan göra den nödvändiga generationsväxlingen svår. Det kanske inte
heller finns någon naturlig arvinge att växla över till. Hur någon löst det på ett innovativt sätt är väl
värt att uppmärksamma.
En förändring vi är mitt uppe i varken vi vill eller ej är digitaliseringen. Det kommer ständigt nya
hjälpmedel och nya tillämpningar av den digitala tekniken står för dörren. Det gäller att sålla mellan
vad som hjälper oss framåt och vad som endast innebär en hög extrakostnad och ännu en sak som
kan krångla. Även här vill vi se innovativa sätt att använda digitala hjälpmedel.
Ett tredje område för innovation är hur vi driver våra företag, vi vill ju gärna själva styra och ställa
med det mesta men ibland kanske det kan finnas fördelar med andra lösningar.
Det fjärde innovationsområdet inom kategorin är nya praktiska verktyg på gården, givetvis innefattar
även det digitala lösningar men också betydligt mer lågteknologiska metoder.
Syftet med priset är att visa goda exempel inom branschen, ge erkännande och visa att det är en
framgångsrik bransch med goda förebilder. För vår näring är det ett ypperligt tillfälle att nå ut i media
och vi ser att en betydande andel av mediaträffarna för SNP är kopplade till priset.
Senast 1 juni ska de lokala köttklubbarna tillsammans med LRF-regionerna utse länets vinnare som
nomineras till riksfinalen vid Köttriksdagen 20 november 2020 i Jönköping.
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Bildtext: Henrik Nisser blev årets vinnare 2019 och tog glädjehopp med Anna Maria Nilsson

Årets tema är innovation!
Vi söker innovationer som kan inspirera andra företagare. Det kan vara ett
ägarskifte på ett nytt sätt, digitala hjälpmedel, en ny företagsform eller nya
praktiska verktyg på gården.
Innovationen ska ha skett under de senaste fem åren.
Kriterierna för att få utmärkelsen är:
•
•
•
•

•

Att företaget gjort en innovation de senaste fem åren
Att företaget med tydligt lönsamhetsfokus utnyttjar gårdens resurser på ett
optimalt sätt för nötköttsproduktion
Att företaget arbetar aktivt med djurhälsan
Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen
nationellt eller regionalt (t. ex. arbete i förening, tar emot studiebesök eller
annan form av marknadsföring)
En uppvisningsbar gård

Priset delas ut av LRF på Köttriksdagen. I juryn finns SNP, Gård och djurhälsan och
Ludvig & Co.

