
Rädda Immeln
Nominerade till Ullbaggepriset 2017

I åtta olika kategorier har nu 24 olika företag och projekt blivit slutnominerade till en chans att vinna 
en Ullbagge vid den nationella Landsbygdsgalan i Tällberg utanför Leksand. I kategorin Miljö och 
klimat har projektet Rädda Immeln utvalts av juryn som en av tre kandidater. 
 – Jag ser verkligen fram emot Landsbygdsgalan den 8 november då vi får utse vinnarna bland alla 
innovativa företagsidéer och projekt, säger Maria Gustafsson från Landsbygdsnätverkets kansli.

Landsbygds-
nätverket
– samverkan för utveckling

2020

Agne Andersson är uppvuxen intill Immeln och har levt hela sitt liv nära den nordskånska klarvattensjön. Från 
första parkett har han tvingats se hur sjön har förvandlats.

– Sjösäven har försvunnit och flera fiskarter är borta utan att man vet varför. Siktdjupet har minskat från 5 till 
1,5 meter och 2011 drabbades vi av giftalger. Det har varit sorgligt att följa, säger Agne Andersson som till var-
dags är kommunekolog på Osby kommun.

Våren 2011 tyckte Agne Andersson att det fick vara nog och kallade till ett stormöte. Kommunfolk, forskare, 
markägare och intresserad allmänhet hörsammade kallelsen. Intresset och engagemanget var stort.

Läs mer om Rädda Immeln och se en videopresentation på: www.landsbygdsnatverket.se/radda_immeln

#LBgalan

Strategin går ut på att få vattnet att stanna längre tid i åarna som leder ut i sjön. Foto: Agne Andersson

Pressmeddelande
Genom att dela ut Ullbaggar på Landsbygdsgalan 
vill Landsbygdsnätverket lyfta projekt och företag 

som har bidragit till att utveckla landsbygden på 
ett positivt sätt. Samtliga som nomineras har även 

fått pengar från landsbygdsprogrammet, havs- och 
fiskeriprogrammet eller programmet för regional 

och socialfonden inom lokalt ledd utveckling.

Kontaktpersoner:

Nominerat projekt: Lina Rosenstråle, Östra Göinge kommun, tel: 044-775 61 43 
                               Agne Andersson, Osby kommun, tel: 070-931 80 78 
Nominerande: Kerstin Hallenborg, Leader Skånes Ess, tel: 070-219 99 50 
Maria Gustafsson, Landsbygdsnätverkets kansli, verksamhetsledare, tel: 036-15 51 04 
Nils Lagerroth, Landsbygdsnätverket kansli, projektledare, tel: 036-15 62 15 
Tommy Nilsson, Landsbygdsnätverkets kansli, kommunikationssamordnare, tel: 072-586 67 72
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mailto:lina.rosenstrale%40ostragoingekommun.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:agne.andersson%40osby.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:kerstin%40skanesess.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%20vid%20Landsbygdsgalan%202017
mailto:maria.gustafsson%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan
mailto:nils.lagerroth%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan
mailto:tommy.nilsson%40jordbruksverket.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Ullbaggepriset%202017%20vid%20Landsbygdsgalan

