
 
 

 
 

 

 

 

Pressmeddelande 2018-03-15 

Fem nya projekt är prioriterade 

Leader Södra Bohuslän prioriterade igår fem nya projekt och reserverade därmed knappt 2,5 miljoner 

kronor till lokalt ledd utveckling i området. Totalt har området nu 45 prioriterade projekt. 

Först ut var projektet Från väg till vatten utan utsläpp. De ska göra en förstudie för att undersöka 

möjligheterna att flytta trafik från vägarna till vattnet och på så sätt bidra till att vägnätet avlastas 

samt att resandet blir mer miljöeffektivt. Att färdas på vatten är säkrare än att färdas på land och 

vattenvägar kräver mycket mindre underhåll än vad vägnätet på land kräver. Kan man dessutom byta 

ut förbränningsmotorerna till elmotorer så blir resorna mer miljöeffektiva. Kanske att man kan 

komma fram till ett sätt att kombinera kollektivtrafik och trivseltrafik så att båtarna kan användas på 

ett effektivt sätt. Det är några av de frågor som förstudien förhoppningsvis ska besvara. Projektet 

drivs av Skärgårdsbåtarna och kommer att genomföras inom Uddevalla kommun. De söker ca 

950 000 kronor ur Landsbygdsfonden. 

Orust Kretslopps Akademi fick två projekt prioriterade. I Återbruk OKA 2018 vill man ta reda på hur 

man på ett bättre sätt kan ta tillvara och förädla sådant som idag slängs i onödan. Målet är att sålla 

fram några tematiska områden där man kan gå vidare och göra pilotprojekt för att testa vilka 

återbruksidéer som skulle kunna fungera och dessutom bli ekonomiskt hållbara. Det kan exempelvis 

vara byggmaterial i brutna förpackningar som tas om hand och används till att tillverka något nytt 

som sedan säljs. Ta reda på vilka effektiva sätt det finns för att identifiera och samla ihop den här 

typen av överblivet material och hur ska distributionen och försäljningen av de nya produkterna se 

ut? Förstudien genomförs på Orust och söker ca 450 000 kronor i stöd ur Landsbygdsfonden. 

Musslor är ett miljövänligt livsmedel på många vis, men det blir skal och andra rester som måste tas 

om hand och som idag är ett problem. Projektet Kompostering av musselrester för jordförbättring är 

en förstudie inom insatsområdet miljöeffektivisering som ska bidra till att hitta nya innovativa 

kretsloppslösningar. Lantbrukarnas livsmedelsproduktion orsakar näringsläckage från åkrarna med 

följden att haven drabbas av övergödning. Musslorna tar hand om detta och renar på så vis vattnet. 

Musslorna blir sedan till livsmedel och avfallet komposteras för att sedan kunna användas som 

jordförbättring på åkrarna.  Förstudien går ut på att undersöka lagar, regler och tillstånd för att 

etablera en kompost för animaliska bi-produkter på Orust. Det ska också undersöka vart på ön som 

komposten kan ligga. Projektet söker 150 000 kronor ur Landsbygdsfonden 

I Kungälvs kommun finns många lokala matproducenter men det saknas en gemensam 

marknadsplats för dessa aktörer där deras varor kan bli tillgängliga för konsumenter. I projektet 

Lokalproducerat i Kungälv vill man kartlägga vilka producenter som finns och hur dessa kan utvecklas. 

De ska tillsammans skapa ett hållbart nätverk där de hittar samarbeten och utbyten med varandra. 

Vidare vill man skapa en gemensam internetportal som ska bli en digital marknadsplats. På sikt vill 

man även få in matmarknaden in i centrala Kungälv så att man kan sälja och köpa närproducerade 

livsmedel inne i centrum om minska avståndet mellan producent och konsument. De deltagande 

företagen erbjuds också utbildning, rådgivning och coaching inom ämnen som marknadsföring, 

sociala medier och bildhantering. Projektet drivs av Kungälv-Marstrand Marknad och Näringsliv och 

söker ca 575 000 kronor i stöd ur Landsbygdsfonden och insatsområdet Lokal mat.  



 
 

 
 

 

 

 

Bäveån går som en pulsåder genom staden Uddevalla, men det är för få som faktiskt är medvetna om 

vad som finns under ytan. I projektet Fisken i fokus – Bäveån vill man just sätta fisken i fokus för både 

boende och tillresta som ett led i Uddevallas stadsutveckling. För att åstadkomma detta kommer 

man göra en publik laxtrappa så att allmänheten kan följa öringen och laxens vandringar. Med 

modern digital teknik kommer man att kunna filma under vattnet så att man kan se vad som händer 

under ytan, både via skärmar i området samt via webben. Informationsskyltar kommer att tas fram 

för att öka kunskapen och intresset hos dem som befinner sig vid ån. I samband med 

havsöringspremiären ska man anordna ett trevligt fiskeevenemang som blir kunskaps- sport- och 

matinriktat. Evenemanget ska stärka samarbetet mellan en rad aktörer och kanske kan nya 

verksamheter uppstå vilket leder till sysselsättningseffekter på lång sikt. Uddevalla kommun kommer 

att driva projektet som söker ca 750 000 kronor ur Regionalfonden och insatsområdet Lokal service 

och delaktighet. Det här projektet ska drivas parallellt med leaderprojektet Mer fisk i Bäveån som 

prioriterades av Leader Bohuskust för ett par veckor sedan. Ett projekt som fokuserar på att 

genomföra åtgärder som ökar bestånden av fisk. Projektet kommer att dra nytta av varandra och 

tillsammans är de exempel på hur man kan samordna EUs olika fonder, i det här fallet 

Regionalfonden och Havs och fiskerifonden.  

Leader Södra Bohuslän är en ideell förening och ett av 48 Leaderområden i Sverige. Föreningen och de projekt 

som den beslutar om finansieras förutom av staten och kommunerna i området av EU:s Landsbygd –, Social- 

och Regionalfonder. Privat-, ideell- och offentlig sektor i de ingående kommunerna arbetar utifrån en lokalt 

framtagen utvecklingsstrategi för området. 

*Styrelsen LAG prioriterar ansökningar och förvaltande myndighet Jordbruksverket fattar slutligt beslut om 

vilka ansökningar som beviljas.  

 

Frida Larsson 

Verksamhetsledare Leader Södra Bohuslän 

Tel 073-064 49 29 

E-post: frida.larsson@leadersodrabohuslan.se 

 

Kontaktuppgifter till projekten 

Musselkomposten thomas.harodsgard@telia.com 0703-483471 

Återbruk OKA 2018 christer.owe@gmail.com 0703-556889 

Lokalproducerat Kungälv pierre@kungalv-marstrand.se 0704-244018 

Fisken i Fokus anders.brunberg@uddevalla.se 0522-696061 

Från väg till vatten linda.gjerdrum@uddevalla.se 0705-263438 

 

 

mailto:frida.larsson@leadersodrabohuslan.se

