Sammanställning utdelade miljöpriser Lyckospark, Kick och Känga
Stora miljöpriset Lyckosparken

Lilla miljöpriset Kicken

Miljösvikarpriset Kängan

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004

Karl-Gustav Hedling, kossor
Fältbiologer
Alf N. Idre
Kostchef
Hemköp, mjölk
Skog, Lima
Sörbygge lyckliga kor
Jan Forsell, foder
Sollerö gemensamhetsskog
Lst Rovdjursspårare

Göran Spaxes Krav-grisar
--------------Elektroprocess i Dalarna AB
Furudalsbruk och
Art of Nature/Anders Ståhl

timmerterminaler
hotade fäbodar
Jordäg. Älvdalen
Städjan Idre Fjäll
--------Rovdjursdräpare & Fortum Kraft

2005

Beredningsgruppen för rovdjursfrågor i Rättviks kommun

Orsa Kvarn AB

Lidl Sverige AB

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

KF Fastigheter

Gunder Eriksson
Leif Lindström Tåg i Bergslagen E.on Gas Sverige AB
Roland Öjeskog
Anne Eriksson, Bondenära AB
Coop
Bengt Oldhammer
Arla + Ica Malung och Rättvik
J-O Hermansson
Sebastian Kirppu
Bergvik Skog AB
Camilla Sparring, Matupproret Återtaget, Rättviks kommun+gymn Sälen-Trysil Airport
Wålstedts Lantbruk
Lasse Nilsson/Projekt Pilgrimsfalk Trafikverket
Avesta kommun
Kristina Hallin & Byvallaborna
Avloppsreningsverket i Sälen
Hansjö Mejeri, Solsyran och Rolf Lundqvist
Trätåg AB/Rush Rail

Motiveringar
1995
LYCKOSPARK: Karl-Gustav Hedling från Orsa för sin mångåriga kamp för bevarande av utrotningshotade
koraser.
KICKEN: Göran Spaxes från Leksand för sitt arbete med KRAV-godkänd grisuppfödning. Miljösvikarpriset
KÄNGA: Trätåg AB för att under året lagt ner ett flertal timmerterminaler i Dalarna.
1996
LYCKOSPARK: Tre fältbiologer, Sara Nyberg, Borlänge, Ida Neumann, Leksand och Fredrik Lindgren,
Falun, för sitt energiska och lyckosamma arbete som resulterat i en pånyttfödd och livskraftig fältbiologrörelse i
Dalarna.
KÄNGA: Makarna Bilar, Orsa för sina försök att med juridiska spetsfundigheter sätta stopp för det urgamla
fäbodbruket och därmed den numera sällsynta mulbetade skogsmarken.
1997
LYCKOSPARK: Alf Nordin, Idre.
KÄNGA: Älvdalens jordägande socknemän, Älvdalen.
1998
LYCKOSPARK: Kostchefen i Leksand Gunnel Pettersson för kommunens stora inköp av Krav-godkänd mjölk.
KÄNGAN: Stiftelsen Särna-Idre-Grövelsjöns framtidsgrupp för sina planer på att bygga ut Städjan
1999
LYCKOSPARK: Hemköp AB, motiv Krav-märkt ekomjölk.
2000
LYCKOSPARK: Christina Enfjäll från Lima för sitt enträgna arbete med att skydda skog i Västerdalarna.
KÄNGAN delades inte ut detta år.
2001

Lyckospark: Representanter för Sörbygge Lyckliga Kor för sitt arbete för att hålla landskapet öppet med småskalig
och gemensam djurhållning.
2002
LYCKOSPARK: Lantbrukaren Jan Forssell i Bjursås. Jan Forsell har helt gått över till svenskt djurfoder.
Regnskog huggs ner i bl a Brasilien för att odla soja som används till kraftfoder. Det var detta som fick Jan att tänka
om. Vi hoppas att lyckosparken uppmuntrar fler lantbrukare går över till svenskt kraftfoder till sina djur.
2003
LYCKOSPARK: Sollerö Gemensamhetsskogs samfällighetsförening för att de som föregångare avsatt stora
andelar och framsynt skyddat försvinnande skogar för kommande generationer!
KICK: Elektroprocess i Dalarna AB för pionjärarbetet med att miljöanpassa mönsterkort och bidra till
avskaffningen av bromerade flamskyddsmedel!
KÄNGOR
Till Fortum Kraft för förstörelsen av forsen vid Johannisholm! Istället för att lyssna på Mora Kommun och
Naturvården förstör de den finaste forsen i Vanån med hjälp av en gammal vattendom och stadsbidrag. Er
miljöprofilering är inte trovärdig, Fortum! Kängan finns för avhämtning på föreningens kansli i Mora.
Och till
Dalarnas Rovdjursdräpare för att ha dödat stora rovdjur illegalt! Det är en skam för Dalarna, ett fegt brott och
äventyrar Riksdagens beslut om livskraftiga rovdjursstammar. Jägarkårens anseende försämras, framtida
turistintäkter uteblir och det orsakar kostnader för skattebetalarna!
Om du vågar så kom och hämta kängan på föreningens kansli i Mora!
2004
LYCKOSPARK: Länsstyrelsens rovdjursspårare; för deras ihärdiga arbete, som väktare av den biologiska
mångfalden och faktaspridare i en infekterad fråga!
KICKAR: Furudals bruk och Art of Nature; som med engagemang och framåtanda visat att det som är ett
problem för en del också kan vara en resurs för många!
KÄNGA: KF Fastigheter; för planerna på ett utbyggt externt köpcentrum i Borlänge som medför större
klimatpåverkan, ökat bilberoende och att fler får längre till affären. Fler butiker i ett externt handelsområde kommer
allvarligt att försvåra möjligheterna att uppnå Dalarnas miljömål. Anmärkning till Kängan: KF Fastigheter får
Kängan för att det fortfarande går att påverka detta. I övrigt ska kängan ses som en känga till alla externa
köpcentra.
2005
LYCKOSPARK: Beredningsgruppen för rovdjursfrågor i Rättviks kommun, för det föredömliga arbetet med
att skapa en nyanserad dialog i ett känsligt ämne. Pristagare: Jonny Jones (Rättviks kommun), Erik Fallgren (LRF)
och Göran Ollas (Jägareförbundet).
KICK: Orsa kvarn, för en djärv och viktig insats för det öppna landskapet och ökad tillgänglighet av
närproducerade livsmedel.
KÄNGA: Lidl Sverige AB, för ett konsekvent undvikande av miljömärkta produkter i butikerna i Dalarna och för
att ha gett usla lågprisprodukter ett ansikte.
2006
LYCKOSPARK: Gunder Eriksson, Siljans Chark AB för engagerat arbete med lokal mat med kvalitet, för öppet
landskap och för biogas i Dalarna.
KICK: Leif Lindström, Tåg i Bergslagen för entusiastiskt arbete med Västerdalsbanan och för tapper kamp med att
utveckla tågresandet.
KÄNGA: E.on Gas Sverige AB för en ohållbar planering av fossilgasledning genom Dalarna.
2007
LYCKOSPARK: Roland Öjeskog, för sitt engagerande och brinnande intresse med att ideellt sköta och hävda nio
slåtterängar i Orsa, ansvara för kurser i slåtter, småskalig djurhållning och köksväxtodling samt sprida kunskap om
våra vackra ängsblommor på sina blomstervandringar.
KICK: Anne Eriksson, Bondenära AB, för att hon med en smittande entusiasm säljer ekologisk och närproducerad
mat via nätet till miljömedvetna kunder i Dalarna och Gävleborg.
KÄNGA: Ingen pristagare.
2008
LYCKOSPARK: Coop, för att de medvetet satsar på ett stort ekologiskt sortiment, endast säljer ekologiska bananer
samt har beslutat att Krav-certifiera samtliga sina butiker.

KICK: Bengt Oldhammer, för sitt långa och enastående arbete med inventering av skyddsvärda arter i skogen och
pådrivande kraft när det gäller att bevara värdefull skog. Och för att han delar med sig av sina stora kunskaper om
djur och natur genom ett antal böcker och skrifter.
KÄNGA: Arla + Ica Malung och Rättvik, för att dessa tre aktörer slår undan benen på Milko, vilket missgynnar
lokala bönder, ökar transporterna av mat, hotar den biologiska mångfalden och på sikt våra öppna landskap
2009 års miljöpriser gick helt i skogens tecken:
Lyckosparken till Janolof Hermansson för sitt långa och enastående arbete med inventering av skyddsvärda arter
i skogen och pådrivande kraft när det gäller att bevara värdefull skog. För att han delar med sig av sina stora
kunskaper om lavar och svampar genom ett antal böcker och skrifter, t ex "Dalarnas svampar och mossor".
Kicken till Sebastian Kirppu för sitt civilkurage och sin smittande entusiasm för att skydda våra skogar och dess
biologiska mångfald. En verklig eldsjäl!
Kängan till Bergvik Skog AB för att de, som en av länets största markägare, utarmar skogens biologiska och
sociala värden och omvandlar vårt gamla fina skogslandskap till ett artfattigt plantagelandskap!

2010
Stora Lyckosparken gick till Camilla Sparring för hennes framgångsrika och orädda engagemang för riktig mat
lagad från grunden. Camillas uppror mot matfusk och kamp för bra råvaror som är både ekologiska och närodlade
har fått stort genomslag i hela Sverige.
Lilla Lyckosparken gick till Projekt Återtaget, Rättviks kommun och gymnasium, med motiveringen:
Till en framsynt kommun med en offensiv skola som vågar ta makten över maten samt utbilda nya medvetna
matproducenter. En förebild för alla i Sverige som kämpar för närproducerad och ekologisk mat.
Miljösvikarpriset Kängan gick till planerna på Sälen–Trysil airport, till Region Dalarna och Sälens
turismintressenter. I tider när vi måste göra allt för att minska våra utsläpp av växthusgaser, så lanseras den bisarra
idén om en storflygplats för ett ökat miljövidrigt resande.
2011
I år beslutades att dela ut två Lyckosparkar och en Känga. Lyckosparkarna gick till:
Wålstedts Lantbruk
För att de med en bergfast tro på sin idé bedrivit ekologisk produktion sedan 1970-talet. Trots många motgångar i de
omfattande grönsaks- och potatisodlingarna har de envist arbetat med att utveckla företaget. De har dessutom
entusiasmerat kollegor i Dalarna att satsa på ekologisk produktion. Nu kan de äntligen glädja sig åt att marknaden till
fullo förstår värdet av deras produkter!
Lasse Nilsson och Projekt Pilgrimsfalk i Dalarna
Till Lasse Nilsson som, med en enorm naturkunskap och envishet, bevisat att man aldrig ska ge upp! När projektet
startade fanns inget falkpar i Mellansverige. Men tack vare 18 års arbete med utsättning av falkungar kunde 20
vildhäckande par konstateras 2010. Och de ökar stadigt. Ett av de mest lyckade naturvårdsprojekten i Sverige!
Kängan (miljösvikarpriset) gick till:
Trafikverket
För underlåtenhet att underhålla och rusta Västerdalsbanan. En skam för Dalarna - pilotlän för grön utveckling. Det
behövs en kraftfull och långsiktig satsning för att rusta upp, underhålla och effektivt sköta järnvägssystemet. Det är
bra för miljön, industrin, turismen, arbetstillfällena - för hela utvecklingen i Västerdalarna. De uteblivna satsningarna
på tåg går stick i stäv med samhällets ambition för ett hållbart transportsystem!
2012

Stora Lyckosparken gick till Avesta kommun. En framsynt kommun som i praktisk handling visar att
man tar miljöfrågorna och sina innevånare på allvar genom bland annat gratis kollektivtrafik och arbete
med attraktivt resande i mindre kommuner, aktiv uppmuntran till egen odling på kommunens marker, 1/3
av skolans mat är ekologisk, markbyten för att rädda skyddsvärda skogar, lövskogsmiljöer gynnas på den
kommunägda marken för den vitryggiga hackspetten.
Lilla Lyckosparken gick till Christina Hallin och Byvallaborna. För mod och civilkurage i sin långa och
envisa kamp för den tätortsnära skogen i Byvalla mot storskogsbolag och certifieringsorganet FSC.
Kängan (miljösvikarpriset) gick till Malung-Sälens kommun och länsstyrelsen Dalarna för planerna på
ett avloppsreningsverk i Sälenfjällen med alldeles för liten kapacitet, vilket medför bräddning som
förorenar betesmarker, Natura 2000-området och Västerdalälven nedströms.

2013
Naturskyddsföreningen Dalarnas positiva miljöpriser gick i år till Solsyran och Hansjö Mejeri samt
Rolf Lundqvist. Miljösvikarpriset Kängan gick till Trätåg AB/Rush Rail.
Solsyran
Eva Gustavsson i Hansjö har många strängar på sin lyra. Med en aldrig sinande entusiasm odlar hon
ekologiskt, mjölksyrar samt sprider sin kunskap via kurser och guidningar. Solsyran säljer även
närproducerade och ekologiska grönsakskassar av högsta kvalitet. Helt rätt i tiden!
Hansjö Mejeri
Av den egna mjölken tillverkas ostar med poetiska namn som Tindra, Lilja och Hansjö Blå. Deras ostar
lockar till ekologiska kulinariska upplevelser och finns numera i butiker över hela Dalarna.
Rolf Lundqvist
För lång och enveten kamp för naturen i Dalarna. Många skogar och vattendrag har genom Roffes
försorg skyddats från exploatering. Briljant författare, fotograf och expert på arter och historiskt värdefulla
miljöer, bl a trädristningar.

Miljösvikarpriset Kängan
Trätåg AB/Rush Rail
För sveket mot miljön vid upphandlingen av Rush Rail som använder lastbilar på väg istället för tåg på
Västerdalsbanan och kör diesellok på den elektrifierade Dalabanan vid timmertransporter.

