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”Årets Impact Maker” – ett nytt pris till 
lovande startups – nu är finalisterna 
utsedda 
Årets Impact Maker är ett pris till startups som ska inspirera och lyfta fram goda och 
innovativa exempel inom matområdet. Priset är ett samarbete mellan Vinnova och 
nätverket Livsmedel i fokus  

Melt & Marble 
För sin utveckling av jäst som en produktionsplattform för fetter som kan användas i 
växtbaserade köttalternativ och vara ett alternativ till palm- och kokosolja. 
 
NitroCapt AB 
För sitt arbete med att framställa ett hållbart alternativ till konstgödsel. SUNFIX är den 
patenterade och fossilfria processen som fixerar kväve och som enbart kräver luft, vatten 
och el.  
 
Nära och Naturlig 
För utvecklingen av tekniken Bio-RAS för hållbara fiskodlingar. Den är en lösning på dagens 
problem, som till exempel läckage av näringsämnen, stort vattenbehov och dålig fiskhälsa.  

De tre finalisterna som är utvalda bland de 24 nominerade företagen kommer att mötas i 
finalen i Tylösand. Där kommer de att pitcha för en jury som består av Marika King, PINC 
Paulig Groups Incubator, Måns Ullerstam, Kale United och Maja Påhlman, Lantmännen, som 
utser vinnaren. 

- Priset är ett sätt att få de stora producenterna och leverantörerna att få upp ögonen för 
den energi och innovationskraft som finns i startupföretagen. Med tävlingen skapar vi en 
mötesplats för dem, säger Jesper Orhammar, handläggare på Vinnova och medlem i 
nomineringsgruppen.  

- Vi är väldigt glada för de många nomineringar vi fått in till priset. En stark uppställning med 
innovativa koncept som lovar gott inför matsystemets framtid. Vi gratulerar de tre 
finalisterna och ser fram emot deras pitchar på Livsmedelsdagarna, säger Elén Faxö, 
ledamot av styrelsen för Livsmedel i fokus.  
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