


Leader  
 Lokalt ledd utveckling 

 Lokal förankring  
      Underifrånperspektiv 
 Samarbete 
 Hållbarhet  
 Innovation 
   





Insatsområden 
Besöksnäring 
  
Lokal mat  
  
Lokal service, tillgänglighet och delaktighet 
  
Miljöeffektivisering 
  



Besöksnäring 

• Matvägen Bohuslän 
• I Afton Dans - i EllösParken 
• Challenger Uddevalla 



Lokal mat 
• Uddevalla Saluhall 
• Förstudie Orust Mejeri 
 



Lokal service, tillgänglighet och 
delaktighet 

• Café och kök i affären på Dyrön 
• Ny naturstig på norra delen av Donsö 
• Styrsö naturstigar 3 
• Förstudie Brännö Rödsten Hamn med 

tillfartsleder 



Miljöeffektivisering 

• Förnybart ”All-Inclusive” 
 

• Flera nya spännande projekt på 
gång! 





Leader Bohuskust och gränsbygd 
Koster i norr till Vrångö i söder 

Kärnområdet:  
Landsbygdsfonden, Havs- och fiskerifonden, Regionalfonden, Socialfonden 
 
Strömstad, Tanum, Sotenäs och Lysekil 
 
 
Utvidgat område:  
Havs- och fiskerifonden 
 
Uddevalla, Orust, Tjörn, Stenungsund, Kungälv, Öckerö och  
Södra Skärgården i Göteborg 



Budget 

Jordbruksfonden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Havs- & 
fiskerifonden 

 
 
 
 
 
 
 

Socialfonden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionalfonden 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektstöd                6  362 352 kr             
 
Offentlig  
medfinansiering            3 133 695 kr 
 
Totalt                9 496 047 kr 
 
 

  



Insatsområde Hållbart fiske och 
vattenbruk samt 
marina livsmedel  

Hållbara gröna 
näringar – öppna 

landskap och  
lokal mat 

Miljösmarta jobb – 
fokus på turism, 
miljö och energi 

Social innovation – 
förnyelse, 

inflytande, service 
och ökad 

attraktivitet 



 
Hållbart fiske och vattenbruk samt marina livsmedel 

 
• Utveckling av lokala marknader  

 
• Diversifiering genom utveckling av nya  
   produkter och tjänster 
 
• Hållbar förvaltning av fiske och naturresurser 

 



Vad har hänt hittills? 
• Exempel på projekt (hög medfinansieringsgrad) 
• Fjordguider, Fria fiskvägar, Ägg till smolt, Jätteräkor,  

 
• Projektstöd till företag inom EHFF (Havs och FiskeriFonden) 
• Max 200 000 i stöd och 50% av kostnaden 

 
• Gärna fler projektidéer! 



 
 
Förstudier odla Jätteräkor  
 
      Tar vara på områdets styrkor (Lysekil) 

• Kompetens från Fiskberedning 
• Kompetens från flera universitet 
• Gymnasiala marina inriktningar 
• Finns lämpliga industrilokaler 
• Tillgång till saltvatten och sötvatten 
• Tillgång till idag outnyttjad spillvärme från Preemraff 

 
• Spetskompetens fd inkubatorföretaget Vegafish från SLU 

 
 



 
 
Fria fiskvägar 
 
        Förstudie Tanum 

    
    

   Kvarndämme som inte används 
idag 
Finns lämpliga indu                                               
      
 Tillgång 



 
Fjordguider 
 
                                                         

                                                Saknas kompetenta guider 
                               Samordnad marknadsföring 

 
 



 
 
Ägg till smolt 
 
      Förstudie/försöksodling Kungshamn 

                  Ägg från Island  
                  Landbaserad laxodling (RAS) 



 
   Frida Larsson 
     0730-64 49 29 
    frida.larsson@leadersodrabohuslan.se 
  
 Krister Olsson 
 0702-97 39 00 
 krister.olsson@leaderbohuskust.se 
 
  

 
 

www.leadersodrabohuslan.se 
 
www.leaderbohuskust.se 
 

Leader Södra Bohuslän 
medfinansieras av Europeiska 
Struktur och investeringsfonderna 
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