
Anmäl dig till årets nationella 

NÄTVERKSTRÄFF & 

ULLBAGGEGALA 

Tillsammans når vi målen för  
livsmedelsstrategin och landsbygdspolitiken  

Ullbaggegala med prisutdelning  

13 november klockan 17.30 
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Vem tar hem de 
prestigefyllda  
Ullbaggarna? 
Terese Bengard 
och Louise 
Hoffsten tar  
oss igenom  
galakvällen. 

Datum: 12 - 14 november 
Plats: Holiday Club, Åre 

12 november 

Hur kan vi samarbeta mer inom livsmedelskedjan?  

Vi inleder nätverksträffen med resande workshops och studiebesök i  
trakterna runt Åre och Östersund. Fokus ligger på hur vi kan samarbeta 

mer inom livsmedelskedjan. Bussturer går enligt följande: 

 Resa nummer 1: Fokus på mjölkproduktion och förädling samt måltidsturism. 

 Resa nummer 2: Fokus på köttproduktion och fiskodling. 

 Resa nummer 3: Fokus på måltidsturism, hållbar skolmat samt grönsaksproduktion. 

  
Mer information om resande workshops finns på vår webb 
 
Dagen avslutas med jämtländsk mingelbuffé på Restaurang Fjällsätra.  
Här får du tillfälle att möta grisproducenten Erik Svensson, nominerad till Ullbagge 
2017, som berättar om sin verksamhet och samarbetet med Undersåkers Charkuteri. 
Värd: Leader Sjö, Skog och Fjäll samt Åre kommun. 

Klicka här 

för att  

anmäla 

dig! 

Foto: Justem Johnsson/Tommy Andersson 

Scandinav bildbyrå 

Mer information om träffen  
och galan finns här:  

landsbygdsnätverket.se/ullbaggen 

Terese Bengard 

Konferencier 

Louise Hoffsten 

Underhållning 

Resande workshop + studiebesök 

http://landsbygdsnatverket.se/pagang/natverkstraffochullbaggegala2019/informationomresandeworkshops.4.7296da5616cd33543fd6c8b7.html
http://landsbygdsnatverket.se/pagang/natverkstraffochullbaggegala2019/informationomresandeworkshops.4.7296da5616cd33543fd6c8b7.html
https://www.anpdm.com/survey-public/424750427545465E467140/444A5E41774743504071
http://www.landsbygdsnatverket.se/ullbaggen


13 november - klockan 8.30-15.00 

8.30-11.00 Senaste nytt om livsmedelsstrategin: Hur kan vi 
samarbeta mer?  

Vad är på gång och hur går vi vidare? Vi 
får bland annat en summering från  

höstens klusterträffar och diskuterar hur samverkan mellan aktörer 
kan bidra till att nå målen i livsmedelsstrategin. Medverkar gör bland 
andra Olof Johansson, Eva Sundberg och Camilla Burman från  
Jordbruksverket. 

Workshop + seminarium 
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Lars Wikström  

Tillväxtverket 

Jacqueline Hellsten  

Smart Villages 

Program 

Olof Johansson  

Jordbruksverket 

14.00-15.00 Summering: Hur gör myndigheterna för att 
säkra bra villkor i landsbygder? 

Tillväxtverket och Jordbruksverket har särskilt ansvar för att sam-
ordna olika myndigheters insatser för både livsmedelsstrategiska 
och landsbygdspolitiska mål. Hur jobbar myndigheterna med att ta 
sitt ansvar för att säkra bra villkor? Medverkar gör Lars Wikström, 
avdelningschef på Tillväxtverket, och Christina Nordin,  
generaldirektör på Jordbruksverket. 

11.00-14.30 Hur vill vi utforma nästa programperiod för att 
nå landsbygds- och livsmedelspolitiska mål? 

Näringsdepartementet önskar en dialog om hur vi 
bör använda EU-fonder och den nationella  

politiken. Samtalet förs med utgångspunkt från de analyser om 
behov som näringsdepartementet hittills 
har gjort. Vilka behov är viktigast för att nå 
bästa effekt? Vilka verktyg är bäst lämpade 
för dessa behov? Medverkar gör Carl-
Fredrik Lööf, Mattias Moberg och Bianca 
Burkardt Salazar från näringsdepartementet.  

Eva Sundberg  

Jordbruksverket 

Christina Nordin  

Jordbruksverket 

14 november - klockan 9.00-14.00 
9.00-13.00 Vad kan vi lära oss av de Ullbagge-nominerade?  

Ta chansen att träffa och  
inspireras av de nominerade  

projekten. Tillsammans diskuterar vi hur vi underlättar för nya  
affärsmöjligheter, bredare delaktighet i landsbygdsutveckling och 
fler smarta lands- och kustbygder. Sofia Carlfjord, ordförande i 
Landsbygdsnätverkets grupp för ung inkludering, och Klas  
Fritzon, Tillväxtverket, leder panelsamtal och workshops. I  
samtalet medverkar bland andra Magnus Ljung, verksamhetsledare 
för RådNu på SLU och Jacqueline Hellsten, Landsbygdsnätverkets 
representant för Smart Villages i europeiska landsbygdsnätverket. 

Magnus Ljung 

SLU 

Workshop + paneldiskussion 

Carl-Fredrik Lööf  

Näringsdepartementet 

Mattias Moberg 

Näringsdepartementet 

Workshop  

14.30 - 15.00 Regeringen ger sin syn på landsbygdspolitiken och livsmedels-

strategin.  Per Callenberg, statssekreterare hos landsbygdsminister Jennie Nilsson, informe-

rar om regeringens insatser och  kommenterar dialogen om kommande programperiod. 

Per Callenberg 

Statssekreterare 
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