Stockholm den 21februari 2018

Årets Nötköttsföretag 2018
Nu är det dags för nomineringar till Årets Nötköttsföretag 2018, vilket gör att det blir
det 18:e året i rad. Vi hoppas att ni liksom vi anser att detta är en bra marknadsföring av
svensk nötköttsproduktion och en inspiration för många producenter.
För att på ett positivt sätt uppmärksamma affärsmöjligheterna i nötköttsproduktion
vädjar vi även detta år till varje regionförbund om hjälp att utse "Årets Nötköttsföretag"
i varje län.

Tema: Mål och uppföljning av nötköttsproduktion
En viktig del i ett framgångsrikt nötköttsföretag är produktionsuppföljningen. Vi vill
därför uppmärksamma de företag som arbetar med en kontinuerlig uppföljning av sin
produktion på ett gynnsamt sätt.

Kriterier
Kriterierna för att få utmärkelsen är:
- Att företaget på något sätt arbetar med mål och uppföljning av produktionen, till
exempel tillväxt, avvanda kalvar/ko eller mått på djurhälsa
- Att företaget med tydligt lönsamhetsfokus utnyttjar gårdens resurser på ett optimalt
sätt för nötköttsproduktion
- Att företaget bidrar till en positiv utveckling av nötköttsproduktionen nationellt
eller regionalt (t ex arbete i klubb, ta emot studiebesök eller annan form av
marknadsföring)
- En "uppvisningsbar" gård
Nytt för i år är att vi kommer att genomföra en kort telefonintervju med finalister.

Senast 1 juni vill vi ha in era nomineringar på nomineringsblanketten!
Vi ser gärna att nomineringen görs i samverkan med länets köttklubb (distriktsförening
inom SNP) och andra berörda aktörer i trakten. Namn och adresser till styrelserna för
köttklubbarna finns på SNP:s hemsida www.notkottsproducenter.se.

Pris/utmärkelse kan ni själva bestämma vad det ska vara. Det är upp till varje
regionförbund att själv finansiera hela uppvaktningen av respektive vinnare.
OBS! Det är synnerligen viktigt att de nominerade företagen blir kontaktade och
uppvaktade av er innan de alla presenteras i en sammanställning på LRFs hemsida
inför Köttriksdagen.
Utdelandet av utmärkelsen är ett utmärkt tillfälle att få med sig massmedia och kunna
förmedla information om god djurhållning och svensk livsmedelsproduktion. Utnyttja
gärna det!
Bland de olika länens nominerade producenter utses i vanlig ordning ett "Årets
Nötköttsföretag" för hela Sverige som belönas under banketten på Köttriksdagen
som i år hålls i november i Södermanland, Eskilstuna.

Bifogat finns en blankett för nomineringen som ni fyller i och skickar senast 1 juni, via
mail till Viktoria Östlund, viktoria.ostlund@lrf.se. Tänk på att en utförlig nominering
ger större möjligheter till finalplats vid nomineringen av Årets Nötköttsföretag för hela
Sverige.
Välkomna att höra av er om ni har frågor. Jag nås via 08-787 51 36, eller per mail enligt
ovan.

Stort tack på förhand!
Vänliga hälsningar
Viktoria Östlund
Nötköttsansvarig, LRF Kött

