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Föreningen LivsWäX nominerad till årets landsbygdsprojekt 

2013-09-24 

Föreningen LivsWäX har lyckats etablera det regionala varumärket Lokal Mat och genom det stärkt 

positionen för medlemsföretagen som har ökat sin omsättning och skapat nya jobb. Anledningen till 

satsningen är att allt fler konsumenter efterfrågar lokalproducerade livsmedel samtidigt som konkur-

rensen och kraven ökat på producenterna. Därför har föreningen nu chans att vinna en Ullbagge vid 

årets Landsbygdsgala den 26 november. 

Föreningen LivsWäX består av små och medelstora livsmedelsproducenter från Dalarna, Gästrikland och Häl-

singland. Det övergripande syftet med projektet har varit att stärka positionen för delägarföretagen på mark-

naden. Under varumärket ”Lokal Mat” genomförs den gemensamma marknadsföringen. Trygghet, tradition 

och matglädje är några nyckelord som symboliserar företagen som ingår i LivsWäX.  Föreningen har genom 

projektet utvecklats till det ledande nätverket i regionen av lokalproducerad mat till dagligvaruhandeln och stor-

hushållsmarknaden. 

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/livswax 

En kort film som presenterar projektet hittar du här: http://youtu.be/HvoeT5wYUXk 

Kontaktpersoner 

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  
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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