Pressmeddelande 2010-06-03

Änglamarkspriset till Kravgrisbönder i Dalarna
Anders och Maria Engvall på Forsa gård i Säters kommun tilldelas Änglamarks stipendium
på 100 000 kronor. Samtliga tolv finalister har bidragit till bättre omsorg för lantbrukets djur.
Anders och Maria Engvall har med en kombination av entreprenörskap och engagemang för sina
grisar gjort Forsa gård till ett av de största besöksmålen i Säters kommun.
Steg för steg har Forsa gård gjorts om från konventionell växtodlingsgård till Kravproduktion, först
växtodling och senare även Kravgrisuppfödning. Forsa gård föder upp 3 200 smågrisar per år som
säljs vidare till andra gårdar.
Hela produktionen styrs av en imponerande omsorg om grisarna. Under betesperioden går suggor
och kultingar ute och under vintern går de inomhus i lösdrift.
Gården har blivit ett populärt resmål för inte minst alla stadsbor med barn som vill se suggor och
smågrisar som bökar i jorden, badar i gyttja och springer runt i full galopp. Där kan besökarna få
kunskap om hur grisuppfödningen går till och vad en Kravgris innebär.
Hela 126 nomineringar kom in till årets Änglamarkspris. Tolv finalister valdes ut – hela listan finns
på www.coop.se
Coop startade Änglamarkspriset 2002 för att uppmuntra och lyfta fram goda initiativ inom miljö och
ekologi. Juryn består av Hans Alfredson, Märta-Stina Danielsson, Sven-Bertil Taube, samt flera
miljökunniga personer som Coop utser. Den sista jurymedlemmen är alla medlemmar som kan rösta
via hemsidan.
OBS! Pressbild från prisutdelningen kommer att finnas under Pressrum på www.coop.se från cirka
17.30 i kväll. Ring på Coops pressjour (telefonnummer nedan) om ni inte hittar bilden.
För ytterligare information:
Anders och Maria Engvall, tel. 0704-41 06 95
Mikael Robertsson, miljöchef Coop, tel. 070-643 18 59
Coops pressjour, tel. 08-743 23 33
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