Lantbrukarpar med grisuppfödning
blev Årets företagare i Lekeberg
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Årets företagare 2017 i Lekeberg utsågs under onsdagen av
Lekebergs kommun, Företagarna och Lekebergs sparbank.

Gunnel och Håkan Wahlstedt på Hidinge gård AB gratuleras till utmärkelsen Årets
företagare i Lekeberg av näringslivs- och utvecklingschef Anna Andréasson.
Bild: Peter Eriksson, NA

"Med sin Lekebergsbaserade verksamhet bidrar Årets företagare till
upprätthållande av en attraktiv landsbygd i Lekeberg och till de miljövärden som
är beroende av en aktiv jordbruksverksamhet. Med stort engagemang och
idérikedom har de utvecklar en hållbar verksamhet med hög kunskap och
miljömedvetenhet, bra djurhållning och EU:s lägsta antibiotikaanvändning. Som
pilotgård för odling i balans har de utvecklat och drivit miljöfrågorna inom

lantbruket genom biodiversitet (biologisk mångfald) som lärkrutor, bra
växtnäringsutnyttjande, behovsanpassad gödsling och bekämpning, skyddszoner,
säkrad hantering av bekämpningsmedel och drivmedel. De har på ett
framgångsrikt sätt lyckosamt kombinerat uppfödning av friska matgrisar med låg
antibiotikaanvändning med växtodling som spannmål och potatis med stor hänsyn
tagen till miljövärden".
Så löd motiveringen som Hanna Jonasson från Företagarna Region Örebro län
läste upp.
Utmärkelsen gick till Håkan och Gunnel Wahlstedt på Hidinge gård AB i samband
med företagsfrukosten med Nätverket i Lekeberg på Lanna lodge. Håkan och
Gunnel går nu vidare till länsfinal på Örebro slott den 29 augusti. Vinnaren där får
representera länet i Stockholm i oktober.

Håkan Wahlstedt berättar lite om hur han och Gunnel drivers sitt lantbruk med ett
miljövänligt tänk. Bild: Peter Eriksson, NA

– Vi tog över gården 1994 av min svärfar och satte igång med "kretsloppsgrisar"
som fick rester av livsmedelsindustrin. Vi får alla våra grisar från samma producent
så det blir väldigt friska grisar. Bara två procent av våra grisar får någon form av
behandling av antibiotika. Vi vill visa att det går att vara miljövänliga, berättar
Håkan Wahlstedt.
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