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Den 26 november koras de sju projekt och företag som på bästa sätt utvecklat landsbygden under 

året. På plats finns förutom de nominerade även landsbygdsminister Eskil Erlandsson och de flesta 

andra personer som är med och utvecklar svensk landsbygd på nationellt och lokalt plan. 

 – Landsbygdsgalan är vårt sätt att visa på vilka fantastiska resultat landsbygdsprogrammets olika 

stöd resulterar i, förklarar Landsbygdsnätverkets ordförande Peter Melin. 

Berns Salonger i Stockholm blir i år platsen där Ullbaggarna ska delas ut. Björn Starrin och Starboys är konfe-

rencier och underhållare och bland prisutdelarna kan vi förutom landsbygdsministern nämna landshövdingen i 

Kronobergs län, Kristina Alsér och Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson. Det är femte året som 

Ullbaggar delas ut och i följande sju kategorier kommer en vinnare att koras.  

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: 036-15 52 22, mail: tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
Nils Lagerroth, projektledare Landsbygdsgalan, tel: 036-15 62 15, mail: nils.lagerroth@jordbruksverket.se 

Årets landsbygdsföretagare 

Årets landsbygdsinnovation 

Årets landsbygdsprojekt 

Årets integrationssatsning 

Årets miljö
satsning 

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 

Förra årets vinnare med varsin Ullbagge 
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Dessa logotyper och foton kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se 

Journalister som vill följa Landsbygdsgalan direkt på plats i Berns Salonger måste ackreditera sig genom att 

maila till suzanne.printzell@jordbruksverket.se. Fotografier på gäster och vinnare kommer att löpande laddas 

upp från galan under kvällen från klockan 20:00. Vi kommer även att göra ljudupptagningar där vi kort inter-

vjuar vinnare och landsbygdsministern Eskil Erlandsson. Ljudfilerna i form av mp3-filer av hög kvalité kom-

mer att laddas upp kring midnatt. Andra format går att ordna om ni hör av er. 

En direktlänk till fotografier och annat material kommer att finnas på landsbygdsnatverket.se/press 
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