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Två fina arter i Bohuslän
Bohuslänska gigas ostron (stillahavsostron) - Magelana gigas – Crassostrea 
gigas (finns flera varianter) – lent, fett, större storleksvariation

Ostrea edulis – platta ostron, mineraligt, skarpt

Ostron smakar olika beroende på var de fångas/odlas. Salthalt, mat, 
temperatur, efterbearbetning

Bohuslän har fantastiska vatten men hittills begränsad resurs och 
underutvecklad infrastruktur för kvalitetssäkring och marknadsföring

Flera odlingsinitiativ är på väg

Vilda stammar av gigas ökar ständigt vilket skapar en resurs som kan fiskas!



Ostronfiske i Bohuslän

Ostronfisketurism i Bohuslän, EHFF, Leader Bohuskust och gränsbygd. 
Skapa ett turistfiske efter Bohuslänska gigas ostron (stillahavsostronet). 
Skapa turistfiskeprodukter efter gigas och testköra dessa. 
Förstärka nätverket av ostron-fiskare och turismaktörer 
Understödja tillståndsprocess medelst arrendeavtal, etc. 
Få till samverkan kring försäljning och logistik. 
Skapa ett utbyte med odlare på kontinenten för att lära sig av andras 
framgång och tekniker. 
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Så här långt

• Fått ihop gruppen – lär av varandras upplägg, prissättning, 
arbetssätt, försäljningsvägar

• Analys av marknadsföring (hemsa, insta, facebook), utbildning i 
sociala medier, uppgift om varumärkesplattform

• Klargörande av rättsliga förutsättningar (livsmedelsäkerhet, 
egenkontroll, skillnader mellan fiske o turistfiske, arrende och 
allemansrätt)

• Nätverksarbete gentemot Norge (Östersnätverk och 
Svinesundskommiteen)

• Kartarbete, vattenbrukskarta, indikation på förekomst, test av 
prediktiv modell



Framåt

• Test av prediktiv modell

• Studiebesök Frankrike – eventuellt 
internationellt projekt

• Testkörningar - utvärderingar

• Förstärka det regional nätverket – presentera 
resultat och erfarenheter

• Koppla mot leveransanläggningar -



Rättsläget

I de flesta stegen är det nu egenkontroll och logik som 
gäller.

• Båt säkerhet

• Livsmedelsriktlinjer – branschriktlinjer för 
utomhusmatlagning 

• Toxin eller bakterieläget

• Rätt information till kunderna och sättet att göra det på

• Tillstånd/regelverk runt fisket/plockningen





Utveckling av fiskenäringen i södra 
Östersjön

Kristin Persson
verksamhetsledare LEADER Sydöstra Skåne



Vi utvecklar det kustnära 
fisket i södra Östersjön

Foto: Länsstyrelsen Skåne



Lokala fiskare
Förädlingsindustrin
Restaurangnäringen
Offentlig sektor
Handel

Foto: Anders Ahlbom



Kartläggning

Arbetsmodeller

Företagsutveckling

Erfarenhetsutbyte

Kommunikation



Lokala fiskare
Förädlingsindustrin
Restaurangnäringen
Offentlig sektor

Ökad kunskap

Ökad efterfrågan

Nya produkter

Nya marknader

Nya kanaler



Kartläggning
Omvärldsanalys och inventering
Kommunikation



Projektfakta
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Projektägare: Livsmedelsakademin

Samarbetspartners: Marint centrum, 
Simrishamns kommun
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Fiskeområde Vindelälven

• Leader fiskeområde 

Vindelälven arbetar 

endast med 

fiskefonden.

• Vindelälvens 

avrinningsområde 

som avgränsning.
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• Tvåårigt projekt som pågått ett år. Naturskolan och SLU.

• Skolklasser i åk 4 längs Vindelälven får ökad kunskap om 
laxens liv och utmaningar.

• De blir delaktiga i aktuell forskning då varje klass får två 
märkt lax de får namnge som de sedan kan följa digitalt - i 
ett "laxrace".

• Försöker se utmaningar för fiskar i ett större perspektiv.

• Laxracet 1.0

Laxracet 2.0



Uppdelat på fyra aktiviteter.

• Aktivitet 1. Temadagar för elever i åk fem

• Aktivitet 2. Studiebesök vid laxtrappan i 
Norrfors

• Aktivitet 3. Seminarier för skolpersonal

• Aktivitet 4. Klassutbyte på lägerskola



1. Temadagar för elever i åk fem

• Träff 1. Kunskaper om laxens livsmiljö. 

• Träff 2. Efter klassens studiebesök på norrfors. 
Uppföljning märkta fiskar. 

• Träff 3. Redovisning av arbeten



Vindelälvs-
laxens 
vandrings-
väg



Turbin

Utter

I Östersjön i 3 år.
Spring 3 gånger över havet

Fiskebåt

Laxtrappa

Fors

Smolt

Laxleken
Lekplats = mål



2. Studiebesök I Norrfors

• Information om fiskens passage förbi trappan 
och om den märkning som utförs på platsen.



Folk från SLU & Naturskolan på 
plats i Norrfors.



Barnen får förståelse om platsen dess 
utmaningar för fiskens vandring.



De får se hur en märkning av lax går till.





De får se hur tekniken för att spåra 

lax fungerar



De får se levande lax som är på 

väg upp i Vindelälven





3. Seminarier för skolpersonal

• Seminarierna handlar om Vindelälven, laxen 
som resurs och förvaltningen av denna.



4. Klassutbyte på lägerskola

• Eleverna berättar för varandra om Vindelälven 
utifrån sina hemorter och med betoning på 
laxens livsmiljö.

• Två klasser från inlandet och två klasser från 
kustlandet deltar på varje utbyte.



Media om projektet
• SVT – Hör barnen, så är det att märka fisk.

• SVT – Så går laxmärkningen till.

• VK minibladet – Elever tycker det är roligt med Laxracet

• VK minibladet – Tiotusentals laxar

• VK minibladet – Laxen förtjänar bättre

• Sveriges Radio – Många laxar i laxtrappan men oroväckande få honor

• Skrift - Lax och Öring i Vindelälven

• Naturskolans sida om laxracet.

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/hor-barnen-sa-ar-det-att-marka-fisk?fbclid=IwAR0uOe1M1jB7xJSnomvbKlSwMD6jlxh5yreGBNzQS5BOr2KJ2D2nctvfDCA
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasterbotten/sa-gar-laxmarkningen-till?fbclid=IwAR1b9MMCahjDovS5p3xtrXEo9bf3wXL81u2R1vfCSS9FGFuAsXYEh5yYKZU
https://vk.minibladet.se/lokalt/elever-tycker-det-ar-roligt-med-laxracet/?fbclid=IwAR2vmy9iAKkqd5_nWVdM2coxJsIQOLeGy8IJrrhypsJ1Ug0wKmo0US0M69Y
https://vk.minibladet.se/lokalt/tiotusentals-laxar/
https://vk.minibladet.se/lokalt/laxar-fortjanar-battre/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=109&artikel=7031101
https://issuu.com/naturskolan/docs/laxracet
http://www.umea.se/umeakommun/utbildningochbarnomsorg/kvalitetsarbeteochutvecklingsprojekt/naturskolanochlarandeforhallbarutveckling/naturskolan/laxracet.4.7c1d91ea1631ceef0316c11.html

