
FISK PÅ LAND
Nominerad i kategori:

Att mäta sina krafter 
– konkurrenskraft och utmanare

Vad krävs för att lantbrukare ska våga satsa på att ha fisk på land?  
Projektet har utrett vilka regelverk som är tillämpbara för ett  
integrerat lant- och vattenbruk; en förutsättning för att näringen 
ska kunna växa. 

Med anpassade regelverk och certifieringar skapas en möjlighet för 
fler att våga utveckla och diversifiera sin verksamhet och därmed  
leverera närproducerade och hållbara livsmedel med hög kvalitet. 



MEDELTIDA ÅHUS
Nominerad i kategori:

Att mäta sina krafter 
– konkurrenskraft och utmanare

Projektet har lyft fram Åhus medeltida historia för såväl besökare 
som boende, för här finns flera medeltida sevärdheter. I en app hit-
tas information, bilder och film. På stan finns skyltar med QR-koder 
och en taktil modell över historiska Åhus. 

Satsningen ska förlänga turistsäsongen och göra Åhus till ett in-
tressant besöksmål även på vintern. Temat blir även en bas för att 
skapa nya produkter, tjänster, upplevelser, företag och jobb.  



INNOVATIVA 
FINANSIERINGS- 
LÖSNINGAR PÅ 
LANDSBYGDEN

Nominerad i kategori:

Att mäta sina krafter 
– konkurrenskraft och utmanare

”Det är svårare för företagare på landsbygden att få finansiering.” 
Den uppfattningen sågs som en risk för minskad företagsutveckling 
i Östra Göinge kommun. Genom att etappvis inventera, ta fram mo-
deller samt testa dessa ville projektet finna lösningarna som svara-
de mot företagarnas behov. 

Det visade sig att finansiering inte vara det stora problemet, utan 
snarare resurser i form av humankapital, nätverk och kunskap. Ett 
sammanhang där företagare har utbyte och utväxling av varandra.



UNGFLUENCER I 
NORDÖSTRA SKÅNE

Nominerad i kategori:

Det sköna samarbetet 
– samarbetsprojekt och utvecklingskraft

Projektet har gett unga en plattform att möta näringslivet och be-
slutsfattare för att diskutera och hitta lösningar på framtidens ut-
maningar. Utgångspunkten är den unga generationens vilja, ambitio-
ner och idéer. 

Målsättningen att öka ungdomars inflytande, egenmakt och lokala 
påverkansmöjlighet har effekter på såväl  
individ- som samhällsnivå.



DAYHACKS FOR 
KIDS

Nominerad i kategori:

Det sköna samarbetet 
– samarbetsprojekt och utvecklingskraft

Konceptet DayHack utvecklades i detta projekt till ett lokalt eve-
nemang av unga för unga. Dayhack for kids genomfördes för barn 
mellan 8-14 år som ville prova på e-sport och spela tillsammans. En 
ambition var att få fler flickor att spela och se en framtid i data-
spelsutvecklingsbranschen, som idag är starkt mansdominerad. 
Projektet ville även uppmuntra till fysisk aktivitet som ren förut-
sättning för e-sport. För att minska klyftan mellan förälder och 
barn anordnades också en föreläsning om e-sport för vuxna. 



HOLA LAKE IMMELN
Nominerad i kategori:

Vår gröna värld
– miljö- och klimatprojekt

Projektet Hola Lake – Immeln hade syfte att med holistiskt  
perspektiv ge svar på varför giftig algblomning har börjat uppträda 
i Immelnsjön de senaste åtta åren, samt varför sjöns vatten gradvis 
har blivit mer och mer brunfärgat sedan cirka 20 år tillbaka. 

Projektet är ett transnationellt samarbete med tre finska organisa-
tioner som arbetar med sjörestaurering.



RÄDDA IMMELN
Nominerad i kategori:

Vår gröna värld
– miljö- och klimatprojekt

Projektet syftar till att restaurera och förbättra vattenkvaliteten 
samt minska brunifieringen i sjön Immelns största tillrinnande 
vattendrag, Ekeshultsån, i angränsning till kulturreservatet  
Örnanäs. Åtgärder ska göras från källa till mynning med målet att 
få fisk upp till Lönsboda och för att se utter leka i strandkanten. 

Våtmarker, kantzoner, svämplan och steniläggning syftar till att 
förlänga uppehållstiderna för vattnet vilket leder till bättre  
vattenkvalitet samt i förlängningen till ökad biologisk mångfald. 



PULS-BYN
Nominerad i kategori:

En del av vårt samhälle
– Social inkludering och mötesplatser

En spontanidrottsyta och social mötesplats har skapats mitt i  
Degeberga by. Det har blivit en plats där olika samhällsgrupper  
träffas, skapar relationer och är fysiskt aktiva tillsammans. Syftet 
var att främja rörelseglädje och erbjuda många rörelsealternativ, 
bland dessa ett utegym och en motorikbana. 

En stärkt samverkan mellan byns föreningar förväntades också 
stärka bygden och göra Degeberga till en attraktiv plats att bo  
och verka på. 



MOOWED
Nominerad i kategori:

En del av vårt samhälle
– Social inkludering och mötesplatser

Moowed vände sig till och inkluderade tjejer från olika kulturer, 
stärkte självförtroenden och ökade målmedvetenhet och engage-
mang – tre viktiga ingredienser för att känna sig som, och vara, en 
naturlig del av det lokala samhället. 

Projektet riktade sig initialt till gruppen nyanlända och tjejer med 
invandrarbakgrund, vilket är en målgrupp Fryshusets ordinarie verk-
samhet inte nådde. Målgruppsdrivna aktiviteter där tjejerna skapade 
egna projekt, möten, evenemang och liknande ingick i projektet.



PROJEKTRESA  
CERN

Nominerad i kategori:

Vår ungdom
– bästa ungdomsprojektet

De tre killarna i projektet ville inspirera andra till att välja en 
karriär -  kanske starta eget eller välja en utbildning - för att  
följa sina drömmar. Projektet innefattade en föreläsningsturné 
och en studieresa till Cern i Schweiz.



PROJEKTRESA 
BERLIN

Nominerad i kategori:

Vår ungdom
– bästa ungdomsprojektet

Hur är det att vara ung och växa upp med en framtid inom lantbruk? 
För att skapa gemenskap och dela med sig av detta till andra unga 
bildade ett gäng lantbruksbarn LRF Kickers. De åkte på studieresa till 
en lantbruksmässa i Berlin för att uppdatera sig om det senaste och 
presenterade sedan detta för sina klasskompisar. 



PROJEKT HURUDAL
Nominerad i kategori:

Vår ungdom
– bästa ungdomsprojektet

Hur är det att leva med synnedsättning? Det är en fråga som ungdo-
marna i Projekt Hurudal ville belysa. Genom att anordna en dag där 
aktiviteter såsom goalball, fotboll, klättring och matlagning kunde 
testas ville man visa vilka möjligheter som finns och pusha andra 
ungdomar med synnedsättning att våga mera.


