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Vinnarna av ull-baggar utsedda på Landsbygdsgalan 2009!
Nästan 300 land sbygdsutvecklare, f öretagare, politiker och makthavare
samlades under onsdagskvällen den 30 sep tember på Skansen för att se
vinnarna av Årets Landsbygdssatsningar koras.
- De satsningar som korats under Landsbygdsgalan är inspirerande exempel på all den
kreativitet och företagsamhet som finns på svensk landsbygd. De är också exempel på hur
landsbygdsprogrammets åtgärder kan stimulera enskilda eller grupper att förverkliga sina idéer,
säger Jordbruksminister Eskil Erlandsson, en av prisutdelarna under galan.

Vinnare i kategorin Årets Landsbygdsprojekt 2009 blev:
Västmanlands län, Lokal mat i Svartådalen-LOMIS
Motivering:
”Projektet handlar om att utveckla förutsättningar för lokal mat av hög kvalitet – allt från
produktion och förädling till att hitta kunder och distribuera varorna.”
Kontaktperson: Lisa Hallin, tel: 070-298 51 59, lisa@svartadalen.nu
Kontaktperson på länsstyrelsen i Väsmanlands län: Elisabeth Zimmer, tel: vx. 021-19 50 00:

Vinnare i kategorin Årets Landsbygdsföretagare 2009 blev:
Örebro län, Johan och Jenny Gille- Lerbäcks teaterlada, Åsbro
Motivering:
”Från en liten idé om att uppföra en familjeföreställning, sommartid, hemma på gården har
Jenny och Johan Gille engagerat bygdens barn, företag och föreningar och utökat sin
verksamhet till en av länets mest framträdande teatersällskap.”
Kontaktperson: Johan och Jenny Gille, Lerbäcks Gästgivaregård i Åsbro, tel: 0583-404 02,
070-2276227
Kontaktperson på länsstyrelsen i Örebro: Åsa Lindin, tel: vx. 019-19 30 00

Vinnare i kategorin Årets Leader 2009 blev:
Leader Kalmar/Öland, Runstensandan
Motivering:
”Runstensandan är så mycket Leader ett projekt kan bli i form av lokalt engagemang,
underifrånperspektiv och ideella insatser. Man har engagerat föreningar, företag och
privatpersoner och uppfyllt sina mål. Inte minst genom resultatet i form av Den stora
Äggröran.”

Kontaktperson: Anna-Sara Nilsson, tel: 073-679 63 44, annisn@hotmail.com,
runstensandan@hotmail.com
Kontaktperson LAG: Lars Wellin, tel: 076- 77 999 60

Vinnare i kategorin Årets Miljösatsning 2009 blev:
Västra Götalands län, Biogas Brålanda
Motivering:
”Länsstyrelsen ser projektet Biogas Brålanda som ett måste och en förutsättning för att få
fordonsgas från jordbruket. Projektet arbetar i ett geografiskt område där såväl
fordonsindustri, stora avsättningsmöjligheter och stora djurgårdar med råvaran finns.”
Kontaktperson: Karin Stenlund, tel: 0520- 28 93 22, 0703-94 48 29,
karin.stenlund@innovatum.se
Kontaktperson på länsstyrelsen: Helena Ingvarsson, tel: 0501-60 56 59

Vinnare i kategorin Årets integrationssatsning 2009 blev:
Gävleborgs län, Integration och odling
Motivering:
”Projektet har flera dimensioner men det handlar framför allt om att skapa en dialog mellan
lokalbefolkningen och flyktingarna och andra inflyttade med utländsk bakgrund. De
medverkande har odlat och sålt produkter på den lokala marknaden i Ljusdal. Det har gett
möjlighet att etablera nya kontakter inom sektorn för livsmedelsproduktion, vilket har
resulterat i anställningar för flera av de medverkande. ”
Kontaktperson: Maria Bremefors, tel: 070-66 390 70, maria@bremefors.se
Kontaktperson på länsstyrelsen: Berit Löfgren, tel: vx.026-17 10 00

Vinnare i kategorin Årets jämställdhetssatsning 2009 blev:

Västra Götalands län, Grogrund
Motivering:
”Ett mycket lyckosamt projekt som på kort tid under projektledarnas ledning har fått igång
flera mentorsgrupper och utbildningsinsatser.”
Kontaktperson: Berit Nordlander, tel: 0501-60 58 32, 070-267 32 44,
berit.nordlander@lansstyrelsen.se
Kontaktperson på länsstyrelsen: Ove Konradsson, tel: 031- 60 50 00, 070-853 13 25

Vinnare i kategorin Årets ungdomssatsning 2009 blev:

Gävleborgs län, Martin Söderkvist
Motivering:
”Ung företagare som satsar på förädlad vara (getost) med tradition. Det är ovanligt att så unga
människor satsar på något så udda som produktion med getter.”
Kontaktperson: Martin Söderkvist, tel: 073-182 11 70
Kontaktperson på länsstyrelsen: Berit Löfgren, tel: vx. 026-17 10 00

Prisutdelarna under galan var Jordbruksminister Eskil Erlandsson, Jordbruksverkets
generaldirektör Mats Persson, Sametingets ordförande Sara Larsson, LRF: s ordförande LarsGöran Pettersson, Anna-Stina Nordmark- Nilsson VD Företagarna. Britt Bohlin Landshövding
Jämtland, Inez Abrahamsson, vice ordförande. Hela Sverige Skall Leva., Karin Mattsson Weijber
Ordförande Riksidrottsförbundet samt Antonis Constantinou, Director DG Agri EUkommissionen.
Det var landets länsstyrelser som stod bakom nomineringarna, utom Årets Leader som
leadergrupperna i landet nomineratde till. Landets lantbruksdirektörer utsåg tillsammans med
Landsbygdsnätverkets kansli de fyra bästa i varje kategori. Landsbygdsnätverkets styrgrupp utsåg
vinnarna.
Dessa vann, förutom varsin ull-bagge designad av Jönköpingskonstnären Peter Gadh, också var
sitt resestipendium på vardera 10 000 kronor.
I år är första året som Landsbygdsnätverket anordnar en nationell gala med utdelning av ullbaggar med syfte att visa all den kreativitet och företagsamhet som finns på landsbygden och
som bidrar till målen i det svenska landsbygdsprogrammet. Inom programmet, som finansieras
med svenska pengar och EU-medel, har det sedan starten 2007 beviljats närmare 120 000
ersättningar och stöd.
Vinnarna är exempel på de allra bästa satsningarna som gjorts.
Mer information om de nominerade finns i en broschyr som ligger på:
http://www.landsbygdsnatverket.se/huvudomraden/aktiviteter/natverkstraffar/landsbygdsgalan
2009.4.78be32b411dd24541d28000537723.html
Mer information ges av:
Jessica Hagård, informatör, Landsbygdsnätverket, tel: 036-15 61 16,
jessica.hagard@jordbruksverket.se
Nils Lagerroth, projektledare, Landsbygdsgalan, tel: 0705-34 91 64, nils.lagerroth@hush.se
Landsbygdsnätverket:
drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram, 2007-2013 och ska stärka genomförandet.
samlar myndigheter och organisationer som är engagerade i arbetet med att utveckla den svenska landsbygden.
är ett forum för att utbyta information, erfarenheter och metoder mellan intressegrupper, myndigheter och experter
på lokal, nationell och internationell nivå.
samlar, analyserar och sprider information om situationen på landsbygden och om landsbygdsprogrammets
möjligheter.
leds av en styrgrupp som fördelar medel till aktiviteter inom ramen för nätverkets verksamhet.
är kontaktpunkt för leadergrupperna i Sverige

