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Tolv finalister till Änglamarkspriset 2010
Djuromsorgen står i fokus för årets Änglamarkspris. Utifrån de 128 nomineringar som
kommit in har juryn enats om tolv finalister.
De tolv finalisterna är lantbrukare, forskare, journalister och opinionsbildare. Gemensamt är att alla
bidragit till en bättre hantering av våra husdjur och fjäderfä.
Alla kan rösta på finalisterna på www.coop.se
Sista dag att rösta är 25 maj. Änglamarkspriset delas ut 3 juni i samband med miljöevenemanget
Stockholm Grönt i Kungsträdgården i Stockholm.
Finalisterna är:
Bo Algers, veterinär och professor i husdjurshygien vid Sveriges lantbruksuniversitet i Skara.
Claes och Birgitta Alwén, uppfödare av ekologisk slaktkyckling vid Bosarps gård.
Lennart E Bengtsson, lantbrukare och mejeriföretagare vid Wapnö gård.
Rickard Björklund, köttbonde vid Järinge gård och delägare i Skebo Kött.
Anders och Maria Engvall, grisbönder vid Forsa gård.
Eva Mattsson, opinionsbildare för ekologisk djurhållning och djuromsorg.
Åsa Odelros, husdjursagronom och drivande bakom KRAV-uppfödning av värphöns.
Malin Olofsson och Daniel Öhman, reportrar vid Sveriges Radio som uppmärksammat
djurhållningen i flera program och inslag.
Gun och Martin Ragnarsson, uppfödare av så kallade sprättgrisar vid Kärragärde gård.
Maria och Göran Roman, lantbrukare vid Säby gård som säljer ekologiskt naturbeteskött.
Gunnela Ståhle, opinionsbildare för en bättre djuromsorg, anställd på Svenskt Sigill.
Lotta Wiringe, mjölkbonde och aktiv i LRF Värmlands djuromsorgsgrupp.
Läs mer om varje finalist och rösta på www.coop.se
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