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2013-11-11 

Den ekonomiska föreningen Kungälvsmat består av ett trettiotal mindre livsmedelsproducenter. Före-

ningen levererar produkter året om till allt fler kunder och genom ett nära samarbete har man lyckats 

bli en stark marknadsaktör. Därför har föreningen nu chans att vinna en Ullbagge vid årets Lands-

bygdsgala den 26 november. 

– Vårt projekt visar att samarbete lönar sig. Som liten producent har du väldigt små möjligheter att påverka 

marknaden, men tillsammans gör vi skillnad. När det talas om närproducerad mat i kommunen blir Kungälvs-

mat tillfrågade, säger projektledaren Per-Uno Karlsson. 

I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett stipendium 

på 10 000 kronor. 

 Årets landsbygdsprojekt 

 Årets landsbygdsföretagare 

 Årets landsbygdsinnovation 

 Årets integrationssatsning 

 Årets miljösatsning 

 Årets ungdomssatsning 

 Årets leaderprojekt 

Under våren har en expertgrupp som består av personer från Landsbygdsnätverkets vetenskapliga råd, Leader, 

länsstyrelserna och Jordbruksverket varit jury och utsett vilka som ska slutnomineras. 

 

Mer information hittar du på: landsbygdsnatverket.se/kungalvsmat 

En kort film som presenterar projektet hittar du här: http://youtu.be/pwNWa7Ps8MA 

Kontaktpersoner 

Kontaktperson nominerat förslag: Per-Uno Karlsson, projektledare, per-uno@kungalvsmat.se, 
 070-851 14 84 
 Erik Eliasson, ordförande Kungälvsmat, erik@tegalantbruk.se, 
 070-349 48 59 
 Carina Backersgård, administratör, carina@kungalvsmat.se, 
 070-619 39 60 
Kontaktperson länsstyrelsen: Ulrika Holmgren, verksamhetsledare Leader Terra et Mare, 
 ulrika.holmgren@terraetmare.se, 070-294 02 03  
Kontaktperson Landsbygdsnätverket:  Tommy Nilsson, informatör Landsbygdsnätverket, 
 tel: 036-15 52 22, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
 Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, 
 tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

#lbgalan 
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Fakta om 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. 

Fler foton samt logotyperna nedan kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
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