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Protokoll LAG styrelsens möte 2021-06-23 
Möte: kl. 15:30-20:30 
(mellan kl. 15.30 och 16.15 presentation av projektsökande) 

Plats: Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
1. Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
2. Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
3. Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
4. Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
5. Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
6. Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
7. Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
8. Mats Carlsson (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
9. Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) anslöt kl. 17.05 under § 7.1 
10. Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
11. Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
12. Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 

 
Ej närvarande ledamöter: 
Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 
 
Övriga närvarande: Julia Falkman och Kristin Sjövall från leaderkontoret samt Lena Ytterberg 
från valberedningen  
 

Bilagor: 
Bilaga 1. Bedömningsprotokoll LAG styrelsen 2021-06-23 Hållbar sjömat genom vårdfiske 2021-1422 
Bilaga 2. Bedömningsprotokoll LAG styrelsen 2021-06-23 Nytt liv i Österlens gamla äppellundar 2021-1455  
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§ 1. Mötets öppnande 
Vice ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 

§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG styrelsen ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 
Petter Gustafsson valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG styrelsen godkände dagordningen med en ändring om att § 9. Ledamot i styrgruppen för 
La Source utgår och flyttas till nästa styrelsemöte. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2021-03-24, 2021-04-28 samt ett tilläggsbeslut från 2021-
02-17 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från leaderkontoret 
Leaderkontoret håller stängt 15 juli - 15 augusti då personalen har semester enligt följande: 
Kristin Sjövall, 15 juli - 11 augusti 
Julia Falkman, 15 juli - 18 augusti 
Andreas, 12 juli - 1 augusti 

§ 7. Projekt 

§ 7.1 Hållbar sjömat genom vårdfiske, 2021-1422 
Projektnamn Hållbar sjömat genom vårdfiske 

Sökande Klara Vatten Sverige AB 

Journalnummer 2021-1422 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG styrelsen. Ingen anmälde 
jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 12 av 18 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
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LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 
49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt 

Motivering till insatsområde Projektet är av förstudiekaraktär och kommer att 
uppfylla indikatorer inom insatsområde 3. Naturvärden 
och grön och blå tillväxt. 3.2 Ökad omställning till 
hållbart kretsloppstänkande. Även till 3.1 Förbättrad 
vattenkvalité och skydd av den biologiska mångfalden. 
Projektet bidrar till förbättrat kretsloppstänkt och 
förbättrad miljö i sjöar, vilket går väl i linje med målen 
för insatsområde 3 i den lokala utvecklingsstrategin. 
Projektet medverkar även till indikatorerna 1.1, 1.2 och 
1.3. 

Fond Havs- och fiskerifonden 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Havs- och 
fiskeriprogrammet Främja fiske och vattenbruk som är 
konkurrenskraftigt, miljömässigt hållbart, ekonomiskt 
livskraftigt samt socialt ansvarsfullt. Insatsen bidrar till 
att målet eftersträvas utan att fiskekapaciteten ökar. 
Insatsen bidrar till att uppfylla målet genom att 
förstudien ska undersöka hur den fisk bla. mört och 
braxen som redan fiskas upp vid vårdfiske på våren och 
hösten ska komma att tas tillvara istället för bli biogas, i 
ett hållbart kretslopp från sjö till bord. Målet är en 
slutrapport med förstudiens resultat. Resultaten kan 
även komma till nytta nationellt för liknande 
verksamheter i andra län. 

Bedömning av dödvikt LAG styrelsen anser att ingen dödvikt förekommer. Detta 
eftersom den uppfångade fisken, i stödsökandes 
ordinarie verksamhet, går till biogas medans den i detta 
projekt ska testas för en livsmedelskedja. Förstudiens 
resultat gynnar dessutom miljön, sjöarna samt skapar ett 
hållbart mervärde för t.ex. ägare till övergödda sjöar, 
vattenråd, kommuner, allmänheten och 
fiskevårdsföreningar.  
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Villkor 1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 

2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier. 
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att 
projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i 
förhållande till sökt stöd. 
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget. 

Totalpoäng för urvalskriterier 429 

LAG styrelsens beslut Bifall 

Motivering till beslut Projektet fick 429 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
LAG styrelsen 2021-06-23 Hållbar sjömat genom 
vårdfiske 2021-1422 

LAG styrelsen anser att projektet på ett positivt sätt kan 
bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas 
outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika 
näringar i ett hållbart kretslopp. Vidare bedömer LAG 
styrelsen att detta är en komplex och krävande 
förstudie, men som man anser kommer att kunna 
leverera goda resultat. LAG styrelsen bedömer att 
projektet kan skapa förutsättningar för nya 
arbetstillfällen och bidra till diversifiering. 

  

Ändringar i ansökan LAG styrelsen har inte gjort några ändringar i ansökan 
om stöd. 

Villkor för stöd LAG styrelsen har inte angett några villkor för stöd. 

Projektstöd (EU/stat) 850 683 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

418 993 SEK 

Totalt stödbelopp 1 269 676 SEK 

Egen privat finansiering 0 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 269 676 SEK 
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Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Projektet bedöms vara till allmännytta och 
förutsättningsskapande, där resultaten kommer att 
komma fler till del. Projektet anses ha en hög 
innovationsgrad på en lokal nivå. Resultatet kan komma 
till nytta såväl nationellt som internationellt och bidra till 
att ekosystemen i våra sjöar återställs. 

Ideell insats Ideellt arbete: 589 500 SEK  
Ideell resurs: 0 SEK  

Uppmaning från LAG styrelsen till projektgruppen: LAG styrelsen uppmuntrar 
projektgruppen att försöka bredda användningen av råvaran samt att vara öppna för hur 
andra aktörer skulle kunna bidra till fångst. LAG styrelsen uppmuntrar även projektgruppen 
att söka personliga fiskelicenser eftersom de i så fall borde kunna söka investeringsstöd inför 
nästa programperiod. 

LAG styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Leonor 
Lavröd Sologuren och Petter Gustafsson. 

§ 7.2 Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar – för naturen och 
människor, 2021-1455 

Projektnamn Nytt liv i Österlens gamla äppelodlingar – för naturen och 
människor 

Sökande Levande Landskap (HeFa Landskap & Relationer AB) 

Journalnummer 2021-1455 

Kontroll av jäv Frågan om jäv ställdes till LAG styrelsen. Ingen anmälde 
jäv. 

Kontroll av beslutsmässighet 12 av 18 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG styrelsen är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 
49 % representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt 

Motivering till insatsområde Projektet kommer att uppfylla indikatorer inom 
insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt. 
3.1 Förbättrad vattenkvalité och skydd av den biologiska 
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mångfalden 3.3 Ökad kunskap och intresse för 
hållbarhetsfrågor och naturen. Projektet bidrar till både 
biologisk mångfald men också livsmiljö för människor, 
kulturmiljö och hållbar användning av naturresurser, 
vilket går väl i linje med målen för insatsområde 3 i den 
lokala utvecklingsstrategin. Projektet medverkar även till 
indikatorerna 2.4. 

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Europeiska 
jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Ökad kunskap 
och intresse för hållbarhetsfrågor och naturen. Målet är 
att kartlägga och utveckla minst tre äppelodlingar. 

Bedömning av dödvikt Företaget har förvisso liknande uppdrag i sin vanliga 
verksamhet, men ett projekt av detta omfång som bidrar 
till bevaring av gamla äppelodlingar, samarbete, lärande 
och när det är färdigt turistiska värden är inget ett 
företag har möjlighet att bära själva. Utifrån ansökan och 
dessa motiveringar bedöms dödvikt ej föreligga. 

Villkor 1. Ansökan uppfyller grundvillkoren för stöd. 
2. Samtliga bilagor är bifogade ansökan. 
3. Projektet har fått minst två (2) poäng i samtliga 
generella urvalskriterier. 
4. Ansökan är kostnadseffektiv, vilket innebär att 
projektet uppfyller tillräckligt med indikatorer i 
förhållande till sökt stöd. 
5. Ansökan har en rimlig och realistisk budget. 

Totalpoäng för urvalskriterier 305 

LAG styrelsens beslut Bifall 

LAG styrelsen valde att prioritera projektet men 
eftersom medelbrist föreligger inom EJFLU så läggs 
projektet i kö i väntan på eventuell övergångsperiod med 
medeltillskott från kommande programperiod. 

Motivering till beslut Projektet fick 305 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 2. Bedömningsprotokoll 
LAG styrelsen 2021-06-23 Nytt liv i Österlens gamla 
äppellundar 2021-1455 
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LAG styrelsen anser att detta projekt, som vill 
återanvända övergivna äppellundar, kommer att bidra 
till en ökad biologisk mångfald och till att bevara 
kulturarvet i området. Projektet har dessutom goda 
förutsättningar att skapa och sprida viktig kunskap om 
gamla kulturodlingars värde som ekologiska hotspots och 
samtidigt kunna bidra med nya rekreations- och 
produktionsmiljöer för t ex nya verksamheter eller 
aktiviteter. Projektet kommer därmed att engagera och 
gynna många aktörer, till exempel markägare, 
entreprenörer och boende. Men det kommer också att 
kunna bidra till att stärka Österlen som varumärke och 
på så sätt gynna hela turismnäringen. 

 

Ändringar i ansökan LAG styrelsen har inte gjort några ändringar i ansökan 
om stöd. 

Villkor för stöd LAG styrelsen har inte angett några villkor för stöd. 

Projektstöd (EU/stat) 810 190 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

302 363 SEK 

Offentlig resurs 
Länsstyrelsen Skåne, Simrishamns kommun, 
Riksantikvarieämbetet, Göteborgs universitet 

96 686 SEK 

Totalt stödbelopp 1 209 239 SEK 

Egen privat finansiering 0 SEK 

TOTAL FINANSIERING 1 209 239 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Projektet bedöms ha som syfte att gynna fler än enstaka 
företag, som markägare, boende och entreprenörer 
samt att utveckla turismen och Österlen som varumärke. 
Projektet bedöms förutsättningsskapande på lokal nivå 
och vara av ett kollektivt intresse. 

Ideell insats Ideellt arbete: 218 720 SEK  
Ideell resurs: 16 000 SEK  
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Uppmaning från LAG styrelsen till projektgruppen: LAG uppmuntrar projektgruppen att 
kommunicera ut projektets aktiviteter och resultat lokalt via t ex sociala medier. 

LAG styrelsens ledamöter som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Petter 
Gustafsson och Anna-Linnea Abrahamsson. 

§ 8. Lokal utvecklingsstrategi, 2023-2027 
Verksamhetsledaren informerade om hur arbetet inför den kommande programperioden 
fortskrider. 

§ 9. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 10. Nästa möte 
Nästa möte för LAG styrelsen är den 13 oktober kl. 15.30. 

§ 11. Mötets avslutande 
Vice ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

Underskrifter 
Sekreterare: Julia Falkman 
Ordförande: Carina Almedal  
Justeringsperson: Kristin Sjövall 
Justeringsperson: Petter Gustafsson 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 5 5 25

G2 3 2 6

G3 5 5 25

G4 5 4 20

G5 2 5 10

G6 3 6 18

G7 3 5 15

119

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 5 32 160

S2 5 26 130

S3 2 10 20

310

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej BESLUT

160 119 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja Bifall

340 310 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 429

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSONER TILL PROJEKTET

Projektgruppen har tidigare erfarenhet av att driva projekt och har goda kunskaper av såväl redovisning som marknadsföring. Det finns även många andra 

kompetenser i projektgruppen som krävs för att genomföra den här typen av projekt.

Projektet anses vara väldigt lokalt eftersom de ämnar fiska i sjöar inom leaderområdet, sjöar vari vårdfisket redan idag skapar ett stort engagemang. Resultatet kan 

användas för att inspirera andra till att genomföra liknande projekt och nyttja underutnyttjade lokala resurser.
Projektgruppen anses ha gjort en god beskrivning i sin projektansökan av hur de ska arbeta med samtliga dimensioner av hållbar utveckling. LAG styrelsen anser att 

projektet har goda förutsättningar för att lyckas.

Projektidén har tagits fram av privat sektor, men offentlig sektor bejakar den här typen av projektidé och ideell sektor kommer att kunna engageras senare.

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Motivering

Projektidén är väl förankrad dessutom har stödsökande redan ett upparbetat och brett nätverk i Sverige och Finland.

Bedömningsprotokoll Hållbar sjömat genom vårdfiske
Journalnummer 2021-1422

Fond Havs- och fiskerifonden

Projektet kommer att utreda förutsättningarna för att kunna bidra till ett hållbart kretsloppstänkande, där produkten som idag går direkt till biogas, istället kan gå 

från sjö till bord utan några restprodukter (när man kommer upp i kvantitet så kan man till exempel använda renset till djurfoder).

Projektet har enligt projektansökan inget tydligt beskrivet samarbete med något universitet.

Projektidén anses inte vara unik, men något liknande har inte testats tidigare i södra Sverige och är viktigt för att driva på arbetet med vårdfisket och tillvarata 

outnyttjade resurser.

Projektet kommer att engagera många olika aktörer, t ex yrkesfisket, restaurangbranschen, beredningsföretag men också besöksnäringen och miljövårdsföretag.

TOTALT

TOTALT

Motivering

LAG styrelsen anser att projektet har beskrivit väldigt väl hur dess aktiviteter kommer att bidra till både en förbättrad vattenkvalitet och ett skydd av den biologiska 

mångfalden. Projektet kommer dessutom att utreda förutsättningarna för att även i framtiden kunna tillvarata råvaran som då till viss del kan finansiera vårdfisket.

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

Leonor Lavröd Sologuren och Petter Gustafsson

LAG styrelsen anser att projektet på ett positivt sätt kan bidra till ett förbättrat vårdfiske. Dessutom tillvaratas outnyttjade lokala råvaror och som kan gynna flera olika näringar i 

ett hållbart kretslopp. Vidare bedömer LAG styrelsen att detta är en komplex och krävande förstudie, men som man anser kommer att kunna leverera goda resultat. LAG 

styrelsen bedömer att projektet kan skapa förutsättningar för nya arbetstillfällen och bidra till diversifiering.



Bedömningsprotokoll Nytt liv i Österlens gamla äppellundar – för natur och människor

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 3 2 6

G3 3 5 15

G4 3 4 12

G5 2 5 10

G6 3 6 18

G7 3 5 15

91

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 25 75

S2 3 22 66

S3 3 16 48

S4 5 5 25

214

Max-

poäng
Poäng VILLKOR BESLUT

160 91 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja Bifall

340 214 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja

500 305

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Insatsområde 3. Naturvärden och grön och blå tillväxt

Journalnummer 2021-1455

Fond Jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

TOTALT

Motivering

Odlingarna med äppelträd ska skötas som ängsmark med årlig slåtter vilket kommer resultera i blomrika marker som bl.a. gynnar vilda bin och andra pollinatörer, fjärilar och fåglar. 

Projektet innebär en god insats till att skydda den biologiska mångfalden, men också ett kulturarv som verkar kunna gå förlorat om man inte tar hand om det.

Motivering

Projektet är tydligt förankrat bland företag, organisationer och föreningar i närområdet.

Stödsökande har gedigen erfarenhet av projektledning. De anses kunna genomföra projektet tillsammans med samarbetspartners och referensgrupp. De har en god kunskap i de 

lokala förutsättningarna men har även ett nationellt perspektiv och en koppling till forskning.

Tanken med projektet är att skapa verksamheter i äldre äppelodlingar som gynnar markägare, entreprenörer och boende i närområdet men som även utvecklar besöksnäringen.

Projektet ligger väl i linje med det nationella och regionala arbetet med ekosystemtjänster och leder till att besökare och boende får ökad tillgång till fina naturmiljöer. Projektet riktas 

främst mot miljö/ekologi, men kan även främja sociala och ekonomiska värden.

Projektet har tagits fram av HeFa Landskap & Relationer AB (privat sektor), trepartnerskapet blir synligt först i finansieringen.

Genom utbildning, förvaltning och en ökad förståelse kring kulturarvet och den biologiska mångfalden bidrar projektet till att målet uppfylls i god utsträckning.

Med informationsträffar, guidningar, kurser för företagare, entreprenörer och allmänheten ska projektet sprida information om fruktodlingarnas betydelse för biologisk mångfald, 

kulturmiljövård, turism och livskvalitet för boende.

Projektet kommer att samarbeta med Hantverkslaboratoriet vid Göteborgs universitet som står för forskning och kunskap och lämnar synpunkter på projektets upplägg och 

genomförande, medverkar i referensgrupp, tillhandahåller forskningsresultat, genomför workshops för yrkesverksamma, publicerar artiklar på sin hemsida m.m.

Liknande projekt har genomförts tidigare, men projektets fokus på lokala kulturvärden och naturvärden är nytänkande och viktigt för vår region. Det är ett bra sätt att bevara och 

utveckla en viktig del av Österlens profil.

Projektet beskriver hur samarbete mellan föreningar, universitet och företag kommer att ske.

Petter Gustafsson och Anna-Linnea Abrahamsson

LAG styrelsen anser att detta projekt, som vill återanvända övergivna äppellundar, kommer att bidra till en ökad biologisk mångfald och till att bevara kulturarvet i området. Projektet har dessutom goda förutsättningar 

att skapa och sprida viktig kunskap om gamla kulturodlingars värde som ekologiska hotspots och samtidigt kunna bidra med nya rekreations- och produktionsmiljöer för t ex nya verksamheter eller aktiviteter. Projektet 

kommer därmed att engagera och gynna många aktörer, till exempel markägare, entreprenörer och boende. Men det kommer också att kunna bidra till att stärka Österlen som varumärke och på så sätt gynna hela 

turismnäringen.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)

Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)
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