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Slutnominerade till 2013 års Ullbaggepriser 

2013-06-17 

Nu presenterar vi årets slutnominerade till Ullbaggepriserna! I år har vi fått en stor bredd på de olika 

landsbygdssatsningarna som har chans att kamma hem det åtråvärda priset på Landsbygdsgalan till 

hösten. 

 – Fantastiska projekt och företagare. Det visar vilken otrolig kraft det finns bland landsbygdens ent-

reprenörer och eldsjälar, säger Nils Lagerroth, projektledare för Landsbygdsgalan. 

Årets Landsbygdsgala kommer att hållas den 26 november på Berns salonger i Stockholm. Det är femte året 

som Ullbaggar delas ut till de projekt och företagare som under det gångna året utvecklat landsbygden på bästa 

sätt. I följande sju kategorier kommer en vinnare att koras och som förutom en Ullbagge även vinner ett sti-

pendium på 10 000 kronor. 

 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 

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. 

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 

På följande sidor presenteras de som är slutnominerade till Ullbaggen 2013! 

http://www.landsbygdsnatverket.se/landsbygdsgalan2013
mailto:tommy.nilsson@jordbruksverket.se
mailto:nils.lagerroth@jordbruksverket.se


Årets landsbygdsföretagare 

Axtorp Sunhouse 

Länsstyrelsen i Jönköpings läns motivering: 

”En vanlig ladugård på utsidan. Men innanför dörren hos Axtorp Sunhouse öppnar sig ett tropiskt solparadis 

med en palmkantad sandstrand. Här kan besökare få uppiggande ljusterapi och njuta i 35-gradig värme till lju-

det av vågornas brus. Karin och Tommy Abrahamsson är lantbrukarparet som har tänkt i helt nya banor och 

med sin unika solljusanläggning bevisat att även en originell idé kan skapa ett bärkraftigt företagande och öka 

sysselsättningen.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Karin Abrahamsson, info@axtorpsunhouse.se, 070-556 00 57 

Kontaktperson länsstyrelsen: Nina Elmsjö, nina.elmsjo@lansstyrelsen.se, 036-39 52 94 

Äppelfabriken Wiksundsgruppen AB 

Länsstyrelsen i Stockholms läns motivering: 

”Äppelfabriken visar möjligheterna till förädling, gårdsbutik, café och odling på en liten yta. Forna tiders träd-

gårdstraditioner har på ett elegant sätt väckts i en ny tappning. Kunskap, kvalitet, lokala kretslopp och socialt 

engagemang är ledorden.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Katharina Ångström Isacsson, info@appelfabriken.se, 070-496 13 22 

Kontaktperson länsstyrelsen: Mette Kjöbek Petersen, mette.kjobekpetersen@lansstyrelsen.se, 08-785 41 97 

Knäck & Bräck AB 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns motivering: 

”Har tagit ett stort och snabbt kliv i utvecklingen från att i liten skala baka knäckebröd på tre olika ställen till 

att starta aktiebolag i egna nybyggda lokaler med bageri och gårdsbutik. 

Västgötskta kulturhistoriska spannmålsprodukter säljs nu på export och de samarbetar med Sveriges kockelit!” 

Kontaktperson nominerat förslag: Annalena Brage, annalena@knackobrack.se, 070-698 06 40 

Kontaktperson länsstyrelsen: Linnea Andreasson, linnea.andreasson@lansstyrelsen.se, 010-224 56 67 

 Gabriel Skarbäck, gabriel.skarback@lansstyrelsen.se, 010-224 52 53 

Årets landsbygdsinnovation 

Appen Fish Kingdom 

Länsstyrelsen i Kronobergs läns motivering: 

”Appen Fish Kingdom har på ett smidigt och kostnadseffektivt sätt förmedlat fiskemöjligheter i Leader Linnés 

område till en stor skara människor. Med vägbeskrivningar från stående position, förslag på boende/aktiviterer 

vid vald sjö/vattendrag, information och regler och möjlighet att köpa fiskekort direkt via mobilen skaffar sig 

besökaren en heltäckande bild över våra sjöar och vattendrag.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Mikael Eriksson, mikael.eriksson@leaderlinne.se, 070-560 08 97 

Kontaktperson länsstyrelsen: Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se, 010-223 73 24 
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Capra Science AB 

Länsstyrelsen i Skåne läns motivering: 

”Företaget förenar djurhållning med avancerad medicinsk teknik vilket visar på stort mod och innovativt tänk. 

Att dessutom medvetet inrikta sig på etisk och ekologisk djurhållning för antikroppsframställning attraherar en 

stor marknad utanför Sveriges gränser. Företaget är ett gott exempel på nytänkande och öppnar upp för nya 

kompetenser och dess möjligheter på landsbygden.” 

Kontaktperson nominerat förslag: 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 

Tavlebords Honungsgård 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns motivering: 

”Tavlebords honungsgård har som den första bigård i Sverige ett komplett koncept med biodlingen som en 

tydlig linje i landsbygdsföretaget. En förebild för många andra runt i landet som vill göra liknande satsningar.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Pia Askland Josefsson, tavlebord.josefsson@gmail.com, 070-352 85 60 

  Helge Josefsson, tavlebord.josefsson@gmail.com, 070-982 04 17 

Kontaktperson länsstyrelsen: Linnea Andreasson, linnea.andreasson@lansstyrelsen.se, 010-224 56 67 

 Gabriel Skarbäck, gabriel.skarback@lansstyrelsen.se, 010-224 52 53 

 

Årets landsbygdsprojekt 

LivsWäx 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns motivering: 

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

Gävleborg. Genom utveckling av ett lokalt varumärke, gemensam kompetensutveckling, marknadsföring och 

samarbete har företagen skapat nya arbetstillfällen och ökat omsättningen.” 

Kontaktperson nominerat förslag: 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  

Strategisk planering - Fibernät för bredband på landsbygden 

Länsstyrelsen i Skåne läns motivering: 

”Projektet visar att det är möjligt att, med ideella krafter i kombination med ekonomiskt stöd, bygga upp ett 

kommunalt engagemang för en av landsbygdens viktigaste utvecklingsfrågor: fiberutbyggnad.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Erland Holmquist, erland.holmquist@emevolution.se, 070-548 05 29 

 Torgny Lundquist, torgny.lundquist@gmail.com, 070-751 80 98 

Kontaktperson länsstyrelsen: Lisbet Smolka Ringborg, lisbet.smolka-ringborg@lansstyrelsen.se, 044-25 24 15 
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Väg 223 

Länsstyrelsen i Södermanlands läns motivering: 

”Ett landsbygdsprojekt med företagare efter en väg, väg 223 som går genom hela Sörmland från Nyköping i 

söder till Mariefred i norr, vilka har arbetat fram förutsättningar för att tillsammans erbjuda varor, tjänster och 

upplevelser året om. Väg 223 och dess företagare är nu ett besöksmål att räkna med. Väg 223 arbetar nu med 

att utvecklas vidare bland annat med hjälp av IT för att underlätta för kunden och för företagaren själv.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Åsa Ingårda, info@ingardasasa.se, 0155-24 10 11, 076-273 30 77 

  Åsa Hagberg, 070-856 05 60 

  Annelie Österman, 070-956 22 60  

Kontaktperson länsstyrelsen: Ulrika Lundberg, ulrika.lundberg@lansstyrelsen.se, 0155-26 41 32  

 Marianne Skantz, marianne.skantz@lansstyrelsen.se, 0155-26 40 31 

Årets integrationssatsning 

Bröd i Bergslagen 

Länsstyrelsen i Dalarnas läns motivering: 

”Bröd är inget nytt. Kulturbyggnader är inget nytt. Men att använda bröd och kulturbyggnader som medel för 

integration – det är nytt! Genom projektet har nya svenskar fått en helt unik kontakt med den svenska befolk-

ningen. Mitt i vardagen.” 

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

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

Din bror 

Länsstyrelsen i Skåne läns motivering: 

”Det är viktigt att stärka ungdomars självkänsla för att de ska kunna stå starka och förstå olika kulturer. Pro-

jektets inriktning är att lära sig bo, leva, arbeta och förstå varandra i ett mångkulturellt samhälle. Att ungdomar 

ska integreras i samhället och växa upp i en trygg och säker gemenskap är prioriterat. Projektet, som är ett tyd-

ligt integrationsprojekt, riktar sig till ungdomar av skilda nationaliteter i åldrarna 12 – 20 år, såväl utanför som i 

tätorter.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Edina Burazerovic, edina.burazerovic@hassleholm.se, 073-066 01 19 / 

  073-425 35 10 

  Robin Gustavsson, robin.gustavsson@swipnet.se, 073-390 93 91 

  Birgitta Lantz, lantz46@gmail.com, 0451-159 54 

Kontaktperson länsstyrelsen: Catharina Hellström Engström, catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se, 

 040/044-25 26 02, 076-840 15 38 

Provins mat (fd Food for thought i Subtopia) 

Länsstyrelsen i Stockholms läns motivering: 

”Projektet har lyckats beskriva och utveckla en konkret modell för socialt företagande som tar vara på utrikes-

födda kvinnors dolda matlagningskompetens till att förädla lokalproducerade råvaror som ett sätt att ta sig in 

på arbetsmarknaden.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Josefin Uhnbom, info@provinsmat.se, 070-912 22 05 

Kontaktperson länsstyrelsen: Lars Carlsson, lars.carlsson@lansstyrelsen.se, 08-785 49 28, 070-480 66 40 
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Årets miljösatsning 

Remida i Vaggeryds kommun 

Länsstyrelsen i Jönköpings läns motivering: 

”I en förbrukande värld visar denna satsning på nya möjligheter. Genom återanvändning av spillmaterial lär 

man barnen tidigt att maximera nyttan av begränsade resurser. Ökad miljömedvetenhet är mycket väsentlig då 

jordens ändliga tillgångar ska räcka till en växande befolkning. Samtidigt stärks barnen i sitt kreativa skapande.” 

Kontaktperson nominerat förslag: 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 

Fastbränsleanläggning baserad på hästgödsel 

Länsstyrelsen i Västmanlands läns motivering: 

”Genom att innovativt utnyttja gårdens resurser för miljövänlig uppvärmning, har företaget fått bättre lönsam-

het och givit jobb till ungdomar på företaget. Ett utomordentligt exempel på en miljövänlig energiomställning, 

som ger sysselsättning och bärkraft. Det är nyckeln till utveckling av svensk landsbygd.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Peter Modig, peter.modig@level21.se, 070-267 98 08, 021-444 01 99 

Kontaktperson länsstyrelsen: Lars Eriksson, lars.eriksson@lansstyrelsen.se, 021-19 51 32 

Energieffektivisering i landsbygdsbutiker 

Länsstyrelsen i Örebro läns motivering: 

”Genom utbildning och information sparar landsbygdsbutiker pengar och energi. Projektet har initierats och 

genomförts av Energikontoret i Örebro län tillsammans med 15 landsbygdsbutiksägare.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Päivi Lehtikangas, paivi.lehtikangas@regionorebro.se, 019-602 63 23, 

 070-668 01 30 

 Katarina Bååth, katarina.baath@regionorebro.se, 019-602 63 74 

Kontaktperson länsstyrelsen: Åsa Lindin, asa.lindin@lansstyrelsen.se, 072-566 39 38 

 

Årets ungdomssatsning 

Lärande sommarjobb 

Länsstyrelsen i Kronobergs läns motivering: 

”Lärande Sommarjobb är en unik metod för att involvera unga landsbygdsbor i samhällsutveckling och före-

ningsliv. Tillsammans med föreningarna i Berg så anställdes ungdomar för att arbeta med tre olika delar: Prak-

tiskt arbete med att hjälpa föreningarna. Inspiration  från utflyttade ungdomar om deras personliga erfarenheter 

av ledarskap. Reflektion om ledarskap och personlig utveckling. ” 

Kontaktperson nominerat förslag: Maria Richter Simsek, maria.richter.simsek@gmail.com, 070-941 18 81 

Kontaktperson länsstyrelsen: Stefan Carlsson, stefan.carlsson@lansstyrelsen.se, 010-223 73 24 
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Skånes ponnyagility 

Länsstyrelsen i Skåne läns motivering: 

”Projektet har med lust och glädje skapat en helt ny sysselsättning på landsbygden där förhållande människa 

och djur visas på ett föredömligt sätt. Både unga och gamla har fått upp ögonen för sporten och arbetet går 

vidare efter projektets slut. Landsbygden har därmed fått ännu en fritidssysselsättning till glädje och nytta för 

många. Ungdomars initiativkraft är mycket viktig för landsbygden.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Ina Jacobsen, inajacobsen@live.se, Leader Ystad-Österlenregionen, 

  070-297 09 29 

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

Kontaktperson länsstyrelsen: Catharina Hellström Engström, catharina.hellstrom.engstrom@lansstyrelsen.se, 

 040/044-25 26 02, 076-840 15 38 

Baldersnäs Horse Event 

Länsstyrelsen i Västra Götalands läns motivering: 

Projektet skapar en unik uppmärksamhet kring arbetet att minska riskerna med fälttävlanssporten, en sport 

som attraherar unga flickor i hög grad. Ett positivt samarbetsprojekt mellan sju ridklubbar som återskapar täv-

lingen och begreppet Baldersnäs fälttävlan med ett nytänk.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Hasse Forsman, hastordbruk@home.se, 0530-320 57, 070-853 83 40 

Kontaktperson länsstyrelsen: Linnea Andreasson, linnea.andreasson@lansstyrelsen.se, 010-224 56 67 

 Gabriel Skarbäck, gabriel.skarback@lansstyrelsen.se, 010-224 52 53  

 

Årets leaderprojekt 

Provgute 

Leader Gotlands motivering: 

”Projektet är sprunget ur hotet om nedläggning av högstadieskolan i Fårösund på norra Gotland. Genom att gå 

från ord till handling har en hel bygd aktivt agerat för att öka inflyttningen på orten. Det lokala näringslivet, 

föreningar och privatpersoner har gått samman och bildat nätverk där de erbjuder provboende till förmånliga 

villkor, agerar värdfamiljer och kontaktpersoner, erbjuder förmånliga rabatter och medlemskap i föreningar allt 

för att de provboende skall trivas. Genom föredömlig samverkan har orten redan i starten av projektet lyckats 

locka 19 vuxna och 10 barn som nyinflyttade personer som provbor. Arbetet med att locka nya provgutar fort-

sätter och modellen med att erbjuda provboende med lokalt värdskap överförs nu också till andra orter / sock-

nar.” 

Kontaktperson nominerat förslag: Esso Eriksson, esso@raukair.se, 073-532 21 18 

Kontaktperson Leader: Mona Snäckerström, projektledare Leader Gotland, mona@leadergotland.se, 

 0498-20 38 91 
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Startgas - vi tänder på din idé 

Leader Mitt i Smålands motivering: 

”Efter att LAG Mitt i Småland initierat till projektet så har majoriteten av projektets beviljade delprojekt/ 

checkar märkbart bidragit till att både bibehålla och öka den lokala servicen genom nya verksamheter och ar-

betstillfällen på landsbygden och genom detta även ökat värdet av lokal produktion, varor och tjänster. ” 

Kontaktperson nominerat förslag samt Leader: Per Andersson, verksamhetsledare Leader Mitt i Småland,  

  per@mittismaland.se, 0383-101 20, 070-381 57 81 

Kungälvsmat 

Leader Terra et Mares motivering: 

”Kungälvsmat har visat att ett nära samarbete kan få många små producenter att tillsammans bli en stark och 

attraktiv aktör, med brett och stabilt utbud av lokala produkter året om.” 

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 

 

Dessa logotyper kan beställas av Tommy Nilsson, tommy.nilsson@jordbruksverket.se 
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