
Nomineringen sker i kategorin: 
Nya affärsmöjligheter på landsbygden 
 

Namn på det nominerade förslaget 
Nils Johansson,  Tveta Lamm och Lantbruk 
 
 

Motivering till nomineringen -  
Nils är en ung målmedveten entreprenör som gått från 40 tackor på hobbynivå till 640 tackor 
och heltidsföretagande. Med hjälp av nyckeltal och management jobbar han hårt mot 
uppsatta mål. Hans nisch är att sälja lamm av högsta kvalitet vid en tidpunkt då det råder stor 
brist på svenskt lammkött. 
 

Konkreta resultat  
- Vad blev det konkreta resultatet av satsningen?  

 
Ett nytt modernt fårhus med innovativt tänk som är placerat i skogen för att inte störa de 
boende i byn. Runt fårhuset finns stora ytor med bla plats för foder och halm vilket innebär  
minimal daglig körning .Det är lätt för ex djurtransportören att ta sig fram.  Fårhuset medger 
stor flexibilitet genom vald byggnadslösning och konstruktion tex. placering av. foderbord, 
vattenkoppar och hanteringsanläggning. Det är lättarbetat, luftigt och ljust, inga lampor tända 
dagtid. Ett fårhus för 640 tackor med fokus på djurvälfärd och djurhälsa. En herdekammare 
för fårskötare. Tackorna lammar i november och januari/februari. Allt grovfoder produceras 
på gården och foderstaten är i huvudsak grovfoderbaserad. Strategin är att skörda ett 
vallfoder som täcker tackornas foderbehov under digivning. En maskin används till både 
utfodring och strö.  Använder inga bekämpningsmedel/växtskyddsmedel förutom möjligen vid 
vallbrott vart 4 el5 år. Är ansluten till Gård o Djurhälsan , Elitlamm och bekämpningsprogram     
  
Har skapat 1,5 heltidstjänst samt indirekt sysselsättning till många andra småförtagare.  
 
Vad ser man för effekt av satsningen på sikt?  
Ett livskraftigt lantbruksföretag som på lite sikt kan generera ökad sysselsättning ( 
anställning).  
Ett företag med flera olika möjligheter till framtida utveckling tex förädling. 
En levande landsbygd med betande djur 
Jordbruksmark (åker och betesmarker)för framtiden, brukad med kunskap.  
 
 
Se:   JA.se    sök på:” Vill du göra något så kan du göra det ”        Jordbruksaktuellt 2 maj 2018    
Se :ATL 13 april 2018 
Se: http://www.smp.se/vaxjo/ung-lantbrukare-i-vaxjo-prisas/ 
 

Bakgrund och målgrupp   
Ca 70 av allt lammkött som äts i Sverige importeras. En svensk fårgård har i genomsnitt ca 30 tackor 
och drivs på hobbynivå. Nils , har efter Lantmästarexamen satt fart på en gammal barndomsdröm 
och  gått från 40 tackor på hobbynivå  till 640 tackor och heltidssysselsättning.   
Hans satsning avser att möta efterfrågan på svenskt lammkött under vår och försommar.  En tid där 
det råder stor brist på just svenskt lammkött.   
 
Satsningen matchar livsmedelsstrategin och bidrar till den biologiska mångfalden .   Utgångspunkten 
är föräldragården där det en gång fanns 22 mjölkkor, en liten gård i skogsbygden. Utöver 
föräldragården arrenderar han både åker och betesmarker i byarna runt om, i byar där det inte 
längre finns bönder och där det annars inte funnits betande djur. 
 

http://www.smp.se/vaxjo/ung-lantbrukare-i-vaxjo-prisas/


Geografisk täckning  
 
Växjö Kommun , Kronobergs län 

Tidsperiod - När startade satsningen och när beräknades/beräknas det vara klart? 
Startade 2017 Klart 2018 
 

Från vilken fond kom EU-finansieringen? 
Landsbygdsprogrammet 
 
 

Vilken myndighet/leadergrupp beviljade projektet? 
Länsstyrelsen. Kronobergs län 
 
 

Koppling till programmålen  
- Främja jordbrukets konkurrenskraft 
- Säkerställa hållbar förvaltning av naturresurser och klimatåtgärder 
- Uppnå en territoriellt balanserad utveckling av ekonomier och samhällen på landsbygden 

inbegripet skapande och upprätthållande av sysselsättning. 

 

Kontaktperson för nominerat förslag 
Nils Johansson Tveta Markaledet 355 92 Växjö  
073- 400 32 72   
93johansson@live.se 
 
 

Ditt namn och myndighet/organisation  
Caroline Sand och Mikael Carlsson,   Ingelstadgymnasiet ( via Naturbruksskolornas förening) 
 

Din e-postadress : 
Caroline.sand@ingelstad.nu      mikael.carlsson@ingelstad.nu 

 
 
 

 

mailto:Caroline.sand@ingelstad.nu

