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Efter en fantastisk kväll där många företagare och projekt med fokus på att utveckla den svenska 

landsbygden presenterats, kan vi nu stolt tillkännage vinnarna vid 2013 års Landsbygdsgala. 

 – Det här var den sista Landsbygdsgalan som det här Landsbygdsnätverket arrangerar och det känns 

riktigt kul att så många av både vinnare och även övriga slutnominerade höll så hög klass, förklarar 

Maria Gustafsson, verksamhetsledare för Landsbygdsnätverket. 

Det var för femte året som Ullbaggar delades ut vid den årliga Landsbygdsgalan. Berns Stora sal var fylld med 

uppklädda och förväntansfyllda gäster. Det var sju Ullbaggar, designade av framlidne konstnären Peter Gadh, 

som delades ut tillsammans med ett stipendium på 10 000 kronor i följande kategorier.  

 Årets landsbygdsföretagare 

 Årets landsbygdsinnovation 

 Årets landsbygdsprojekt 

 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/landsbygdsgalan2013 

Foton och ljudklipp finns på pressidan: landsbygdsnatverket.se/press 

Fakta om Landsbygdsnätverket:  

 Drivs inom ramen för Sveriges landsbygdsprogram 2007-2013 och ska stärka genomförandet av programmet.  

 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. 

Kontaktpersoner 

Tommy Nilsson, informatör Landsbygdsnätverket, tel: 072-586 67 72, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

På följande sidor presenteras de som vann vid Landsbygdsgalan 2013! Det finns även kontaktuppgifter 

till de som nominerat vinnarna. 
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Årets landsbygdsföretagare 

Äppelfabriken Wiksundsgruppen AB 
Motivering: 
”Äppelfabriken har på ett elegant sätt med nytänkande, kunskap och kvalitet återuppväckt forna tiders träd-
gårdstradition på Ekerös Färingsö. Här förädlas äpplen, annan frukt och bär från lokala odlare till sylt, saft, 
must, cider och öl! Besökare kan njuta av vackra trädgårdar, gårdsbutik, café, musteri och bryggeri. Mathantver-
ket har uppmärksammats med medaljregn vid SM i Mathantverk. Fem guld, tre silver och tre brons!.” 
Kontaktperson vinnande företag: Katharina Ångström Isacsson, info@appelfabriken.se, 070-496 13 22 
Kontaktperson länsstyrelsen: Mette Kjöbek Petersen, mette.kjobekpetersen@lansstyrelsen.se, 08-785 41 97 

Årets landsbygdsinnovation 

Capra Science AB 

Motivering: 

”Capra Sciences antikroppar produceras i en naturlig och ekologisk miljö. Getterna slipper laboratoriemiljön, 

kvaliteten och kvantiteten i produktionen har höjts och världsmarknaden väntar. Företagets verksamhet är unik 

och bidrar till skapandet av en forskningsorienterad landsbygd.” 

Kontaktperson vinnande företag: Lovisa Hessle Bergman, lovisa.hessle@caprascience.com, 070-865 33 11, 

 042-20 71 10 

Kontaktperson länsstyrelsen: Ingemar Arvidsson, ingemar.arvidsson@lansstyrelsen.se, 044-25 20 31 

Årets landsbygdsprojekt 

LivsWäx 

Motivering: 

”Föreningen LivsWäX har genom projektet stärkt positionen för mindre livsmedelsproducenter i Dalarna och 

Gävleborg. Nätverket har ökat försäljningen av lokal och regional mat till detaljhandel och restauranger. Ge-

nom utveckling av ett lokalt varumärke, gemensam kompetensutveckling, marknadsföring och samarbete har 

företagen skapat nya arbetstillfällen och ökat omsättningen.” 

Kontaktperson vinnande projekt: Rolf Lindquist, rolf.lindquist@lokal-mat.se, 0247-105 86, 070-090 32 90 

 Peter Börjesson, peter@farskvarukompaniet.se, 070-550 73 98 

Kontaktperson länsstyrelsen: Erik Köpmans, erik.kopmans@lansstyrelsen.se, 023-818 35  

Årets integrationssatsning 

Bröd i Bergslagen 

Motivering: 

”Ett projekt där den svenska kulturtraditionen med bak i vedeldad ugn är platsen för möten mellan människor. 

Gamla och nya brödrecept från hela världen byts och utvecklas samtidigt med både kunskaper och erfarenhet-

er. Projektet har lett till nya kontakter mellan gamla och nya svenskar och på så vis byggt upp nätverk i byg-

den.” 

Kontaktperson vinnande projekt: Eva Långberg, eva.langberg@abf.se, 070-628 14 94, 0240-180 60 

Kontaktperson länsstyrelsen: Henrik Hansson, henrik.hansson@lansstyrelsen.se, 023-818 17 
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Årets miljösatsning 

Remida i Vaggeryds kommun 

Motivering: 

”I satsningen Remida lär man barnen tidigt att maximera nyttan av begränsade resurser genom att återanvända 

spillmaterial. Ett återanvändningscenter har skapats som bygger på samarbete mellan näringsliv och förskola. 

Remida ingår i ett europiskt nätverk som har sin bas i Italien. Utöver att stärka miljömedvetandet blir barnen 

ännu mer kreativa, tekniskt intresserade och möjlighetstänkande.” 

Kontaktperson vinnande projekt: Kerstin Nordenstam, kerstin.nordenstam@edu.vaggeryd.se, 0370-67 82 60 

  Johnny Johansson, johnny.johansson@vaggeryd.se, 0370-67 85 03 

Kontaktperson länsstyrelsen: Albert Söderlind, albert.soderlind@lansstyrelsen.se, 036-39 52 81 

 Annika Lilja, annika.lilja@lansstyrelsen.se, 036-39 50 75 

Årets ungdomssatsning 

Skånes ponnyagility 

Motivering: 

”Ett projekt som visar att eget engagemang och initiativkraft med mindre ekonomiskt stöd kan leda till utveckl-

ing av en helt ny verksamhet. Projektet visar på att ungdomar kan själva på landsbygden. Med lite stöd går det 

att genomföra idéer och lyckas med något som inte bara gynnar en själv utan även sätter spår i lokalsamhället 

och visar för andra ungdomar att unga människor räknas och är att räkna med i framtiden. Projektet har drivits 

av unga tjejer samtidigt som även killar har inkluderats. Ett bra exempel på unga kvinnors handlingskraft.” 

Kontaktperson vinnande projekt: Ina Jacobsen, inajacobsen@live.se, Leader Ystad-Österlenregionen, 

  070-297 09 29 

  Julia Falkman, ung@ystad-osterlenregionen.se, 073-852 15 18  

Kontaktperson länsstyrelsen: Kristina Larsson, kristina.a.larsson@lansstyrelsen.se, 040/044-25 26 02, 

 076-840 15 38 

Årets leaderprojekt 

Startgas - vi tänder på din idé 

Leader Mitt i Smålands motivering: 

”Genom att med checkar och delprojekt stödja nyskapande idéer hos enskilda personer och företagsnätverk 

har projektet hittills stimulerat till 27 nya företag, 21 nya arbetstillfällen och flera nya produkter. Därmed har 

den lokala servicen inte bara bibehållits utan även ökat med nya verksamheter och arbetstillfällen har skapats 

liksom värdet av lokal produktion, varor och tjänster.” 

Kontaktperson vinnande projekt samt Leader: Per Andersson, verksamhetsledare Leader Mitt i Småland,  

  per@mittismaland.se, 0383-101 20, 070-381 57 81 
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Dessa logotyper och foton kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se eller laddas 

ned via pressidan landsbygdsnatverket.se/press. Fotograf: Daniel Patiño Flor. 
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