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ÖINGE. Lennart och 
Elisabeth Bengtsson 
från Öinge blev årets 
nötköttsföretagare 
i Halland. Nu är de 
med och kan bli utsed
da till årets företagare 
i Sverige på köttriksda
gen senare i år. 

För tolfte året i rad utsågs 
årets nötköttsföretag av 
Lantbrukarnas Riksförbund, 
LRF, i Halland och Hallands 
nötköttsproducenter. 

- Det är väldigt roligt att 
dela ut ett pris till en företa
gare som hela tiden vill ut
veckla sitt arbete. De har dess
utom en bra produktion och 
driver ett ekologiskt jordbruk, 
säger Aja Blomberg-Anders
son från LRF Halland, som var 
på Bonnagård i Öinge för att 
dela ut diplom och plakett 

I går fick Lennart och Eli
sabeth Bengtsson ta emot 
priset för att vara årets nöt
köttsföretag i Halland. 

- Det är angenämt att 
uppmärksammas, själva är 
vi väl inte så märkvärdiga, 
men att ha nya tankar kring 
produktionen är roligt. Det 
sätter knorr på tillvaron att 
prova lite nya saker och göra 
en insats och spela lite, säger 
Lennart Bengtsson. 

are i Oi 

(Mu)ntert. Elisabeth och Lennart Bengtsson fick i går ta emot pris för att vara årets nötköttsföretagare i Halland. Nu har de chansen att gå vidare och bli årets 
nötköttsproducent i hela Sverige. "Det är ett trevligt yrke för det angår alla och det är ett levande arbete", säger Lennart Bengtsson. Bild: ROGER LARSSON 

Lennart Bengtsson är tred- tion i drygt 40 år. Förutom märkt samt ekologisk och olika beslut varje dag, det säger Lennart Bengtsson, 
je generationen på gården jordbruket driver de också har varit det i många år. gäller att ha gjort rätt sats- K e n n y H j a l t e ~ -
i Öinge utanför Getinge och skogsbruk. Köttproduktio- - Jordbruk och skogsbruk ning för 30 år sedan för att 0 1 0 4 7 1 5 1 3 2 

har drivit nötköttsproduk- nen som de driver är krav- är beroende av att man tar kunna skörda gott i dag, kenny.hjaite@1haiiand5p05ten.se 
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