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Protokoll LAG-möte 2021-02-17 
Möte: kl. 15:30-20:10 (mellan kl. 15.30 och 15.50 presenterades projektet av Johan 

Ljungquist) 

Plats: Digitalt möte via Zoom 

Närvarande ledamöter med beslutsrätt: 
1. Anna-Linnea Abrahamsson (Suppleant/Ystad/Ideell) 
2. Ann-Margrete Clarén (Ordinarie/Simrishamn/Privat) 
3. Ann-Sofie Larsson (Suppleant/Tomelilla/Privat) 
4. Carina Almedal (Ordinarie/Tomelilla/Privat) 
5. Henrik Mårtensson (Ordinarie/Simrishamn/Ideell) 
6. Leonor Lavröd Sologuren (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
7. Mattias Johansson (Ordinarie/Ystad/Offentlig) 
8. Monika Jingmond (Ordinarie/Tomelilla/Offentlig) 
9. Patrik Karlsson (Ordinarie/Ystad/Ideell) 
10. Petter Gustafsson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
11. Rigmor Löfvenhamn (Ordinarie/Sjöbo/Privat) 

 
Övriga närvarande ledamöter: 

1. Ingmar Thorén (Suppleant/Sjöbo/Privat) 
 
Ej närvarande ledamöter: 

1. Angelica Andersson (Ordinarie/Sjöbo/Ideell) 
2. Bengt Andersson (Ordinarie/Ystad/Privat) 
3. Janet ten Have (Ordinarie/Tomelilla/Ideell) 
4. Kamilla Danielsson (Ordinarie/Sjöbo/Offentlig) 
5. Mats Carlsson (Ordinarie/Simrishamn/Offentlig) 
6. Sofia Osburn Sarstedt (Suppleant/Simrishamn/Ideell) 

 
Övriga närvarande: Julia Falkman, Kristin Persson och Andreas Thell (till kl. 17.00/§ 9.1) från 

leaderkontoret samt Peter Danielsson från valberedningen. 

Bilagor: 

Bilaga 1. Bedömningsprotokoll Landbaserad uppfödning av sportfisk 2020-3043 2021-02-17 

§ 1. Mötets öppnande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet öppnat. 
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§ 2. Frågan om mötets behöriga utlysande 
LAG ansåg att mötet var utlyst i enlighet med stadgarna. 

§ 3. Val av justeringsperson 
Rigmor Löfvenhamn valdes till justeringsperson. 

§ 4. Fastställande av dagordning 
LAG godkände dagordningen. 

§ 5. Föregående mötesprotokoll 
Föregående mötesprotokoll från 2020-11-04 lades till handlingarna. 

§ 6. Information från Leaderkontoret 
Kristin Sjövall informerade om svaren i enkäten som gick ut till samtliga LAG-ledamöter i 

november 2020 samt om statusen bland våra projekt. 

Julia Falkman informerade om Lägesrapporten. 

Andreas Thell informerade om status för ungdomsprojektet La Source. 

§ 7. Val av ledamot till LAG 
Anna-Linnea Abrahamsson valdes in som suppleant för ideell sektor och Ystads kommun 

med mandat fram till stämman 2021.  

LAG godkände en direktjustering vilket innebar att Anna-Linnea Abrahamsson fick 

beslutsrätt från och med § 8. 

§ 8. Förflyttning av medel in EHFF 
LAG beslutade att omfördela 441 461 kronor från insatsområde 3 till insatsområde 1 i Havs-

och fiskerifonden. 
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§ 9. Projekt 

§ 9.1 Projektnamn, journalnummer 

Projektnamn Landbaserad uppfödning av sportfisk för att säkerställa 
kvalité och smittskydd 

Sökande Scandinavian Aquasystems AB 

Journalnummer 2020-3043 

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

Kontroll av beslutsmässighet 11 av 18 ledamöter var närvarande med representation 
från samtliga kommuner och sektorer vilket innebär att 
LAG är beslutsmässig. Ingen sektor har mer än 49 % 
representation. 

Åtgärd Genomförande 

Projekttyp Projektstöd 

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader  

Motivering till insatsområde Projektet är av förstudiekaraktär och kommer att 
uppfylla indikatorer inom insatsområde 
1. Närproducerat och nya lokala marknader: 1.4. Ökad 
framtidstro och hållbar tillväxt inom jordbruk, fiske och 
hantverk. Projektet bidrar till ökad framtidstron hos 
fiskeföreningar- och företag, samt arbetar för att 
vidareutveckling av fiske- och aktivitetsturism på ett 
hållbart sätt, både ekonomiskt, ekologiskt och socialt 
sätt genom att säkerställa möjligheten till att ta fram och 
kunna flytta fisk under kontrollerade former till 
inlandszoner. Samtidigt även säkerställa ett smittskydd 
som på kan förbättra möjligheterna att i framtiden 
kunna fortsätta bedriva sportfiskeanläggningar med 
regnbåge om lagstiftning förändras, vilket går väl i linje 
med målen för insatsområde 1 i den lokala 
utvecklingsstrategin. 

Fond Havs- och fiskerifonden 

Motivering till fond Projektet bidrar till att uppfylla mål i Havs- och 
fiskeriprogrammet, ökad framtidstro och hållbar tillväxt 
inom fiske genom att skapa ett underlag som kan 
användas för att kunna stärka sportfisket med de nya 
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förutsättningar som kommer att ske när svensk 
vattenkraft miljöprövas i ett nationellt omfattande 
uppdrag. Målet är en tydlig kalkyl på vad det kostar att ta 
fram smittfri fisk med bra kvalité för det Skånska 
sportfisket. Resultaten kan även komma till nytta 
nationellt för liknande verksamheter i andra län. 

Bedömning av dödvikt LAG anser att ingen dödvikt förekommer. 

Motivering: För att förtydliga att ingen dödvikt 
förekommer och styrka vem insatsen gynnar har 
projektet fått inkomma med egen extra motivering: 
Projektet kommer att vara en förstudie som ligger 
utanför Gårdsfisk verksamhetsområde, förstudien är 
tänkt att gynna det lokala sportfisket i Skåne för att 
säkerställa att även högre ställda krav i framtiden ska 
kunna hanteras. Förstudien kommer att öka 
erfarenheten i att föda upp smittsäker fisk och samtidigt 
titta på de ekonomiska förutsättningarna. Ytterligare en 
aspekt som dök upp är att det finns en allt större skara 
sportfiskare som ställer högre krav på vilken fisk som 
sätts ut och att den ska vara smittfri för att inte påverka 
den vilda fisken. Det skulle kunna leda till ett 
fortsättningsprojekt där man tittar på att certifiera 
sportfiskeanläggningar för att de arbetar med smittfri 
fisk, hög fiskvälfärd etc. Det kan vi kalla "Certifiering av 
Sportfiske 2.0”. Även Länsstyrelsen i Skåne har fått 
inkomma med extra motivering om dödvikt och vem 
projektet gynnar utöver det som står i ansökan: ”Lst 
Skåne har inte möjligheten att finansiera en förstudie 
som undersöker ekonomiska kalkyler, kvalité hos 
sportfisk och eventuell smitta hos fisk. Denna typen av 
förstudier är i näringens intresse och Länsstyrelsen 
bedriver även tillsyn på verksamheterna och prövar 
utsättningar. Däremot så ser Lst positivt på att man 
utvecklar ett system som tar fram utsättningsfisk med 
garanterad smittfrihet vilket sannolikt kommer vara ett 
krav för utsättningar i de sportfiskeanläggningar som 
ligger i vattensystem med höga miljövärden. Detta 
projekt kan således vara nödvändigt för att rädda kvar 
dessa anläggningar. Dessutom finns det en efterfrågan 
efter hållbar utsättningsfisk som inte riskerar sprida 
smitta i naturvatten. En rekommendation till projektet är 
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att undersöka även säker transport av fisk till utsättning 
med fokus på bästa möjliga fiskvälfärd.” Utifrån ansökan 
och dessa motiveringar bedöms dödvikt ej förekomma. 

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 340 

LAG-beslut Bifall 

Motivering till LAG-beslut Projektet fick 340 poäng och kom över avslagsnivån på 
200 poäng. Motivering till varje poäng för 
urvalskriterierna finns i Bilaga 1. Bedömningsprotokoll 
Landbaserad uppfödning av sportfisk 2020-3043 2021-
02-17 

LAG anser att detta är ett mycket intressant och 
innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social 
och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här 
projektet förses med fisk som är både hållbart odlad och 
med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en 
ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att 
bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en 
lättillgänglig aktivitet för både allmänhet som vana 
sportfiskare samt en ökad lokal naturturism. 

  

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

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

Projektstöd (EU/stat) 350 524 SEK 

Övrig offentlig 
medfinansiering, LAG 
(ingående kommuner) 

172 646 SEK 

Totalt stödbelopp 523 170 SEK 
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TOTAL FINANSIERING 523 170 SEK 

Stödnivå (%) 100 % 

Motivering till stödnivå Projektet bedöms vara till nytta för fler och är 
förutsättningsskapande där resultaten kommer fler till 
del, samt har hög innovationsgrad på lokal nivå. 
Projektet är av förstudiekaraktär och projektet syfte 
bidrar till att säkerställa möjligheten till att ta fram och 
kunna flytta fisk under kontrollerade former till 
inlandszoner. Samtidigt även säkerställa ett smittskydd 
som på kan förbättra möjligheterna att i framtiden 
kunna fortsätta bedriva sportfiskeanläggningar med 
regnbåge om lagstiftning förändras. Målet med  
projektet är att skapa ett underlag som kan användas för 
att kunna stärka sportfisket med de nya förutsättningar 
som kommer att ske när svensk vattenkraft miljöprövas i 
ett nationellt omfattande uppdrag. Projektet kommer att 
ha en tydlig kalkyl på vad det kostar att ta fram smittfri 
fisk med bra kvalité för det Skånska sportfisket. 
Resultaten kan även komma till nytta nationellt för 
liknande verksamheter i andra län. 

Ideell insats Ideellt arbete: 49 600 SEK  

Ideell resurs: 18 750 SEK 

LAG fastställer den ideella insatsen trots att den anses 
vara låg. Dock angav projektledaren vid presentationen 
att vissa kostnader inte tagits upp, så den ideella 
insatsen kommer att bli högre vid slutrapportering.  

 

LAGs rekommendationer: 

För LAG är det av högsta vikt att projektgruppen är transparent och att slutresultatet kan 

spridas. Vem som helst ska kunna arbeta vidare med metoden efter projektets slut. 

LAG rekommenderar även projektgruppen att samarbeta med flera aktörer inom området. 

LAG-ledamot som projektgruppen kan kontakta vid eventuella frågor: Leonor Lavröd och 

Carina Almedal 
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§ 10. Förlängningsår 2021-2022 
LAG beslutade om att önska ta emot föreslagit belopp från Jordbruksverket om 13 310 781 

kronor för förlängningsåren 2021 och 2022. 

§ 11. Val av vice ordförande 
LAG valde Ann-Sofie Larsson till vice ordförande och valde in Janet ten Have i presidiet. 

§ 12. Övriga frågor 
Inga övriga frågor. 

§ 13. Nästa möte 
Nästa LAG-möte är via Zoom onsdagen den 24 mars med start kl. 15.30. 

§ 14. Mötets avslutande 
Ordförande Carina Almedal förklarade mötet avslutat. 

 

Protokollförare  Justeringsperson 

   

Julia Falkman, sekreterare  Kristin Persson, verksamhetsledare 

   

Justeringsperson  Justeringsperson 

   

Carina Almedal, ordförande  Rigmor Löfvenhamn, ledamot 

 



Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

G1 3 5 15

G2 5 2 10

G3 5 5 25

G4 5 4 20

G5 3 5 15

G6 5 6 30

G7 3 5 15

130

Urvals-

kriterie
Poäng Viktning Summa

S1 3 15 45

S2 5 12 60

S3 3 11 33

S4 3 8 24

S5 0 6 0

S6 3 10 30

S7 3 6 18

210

Max-

poäng
Poäng VILLKOR Fyll i ja eller nej BESLUT Bevilja/Avslå/Återremittera

160 130 Villkor 1 Ja Villkor 3 Ja Villkor 5 Ja
340 210 Villkor 2 Ja Villkor 4 Ja
500 340

MOTIVERING FÖR BESLUT

KONTAKTPERSON/ER TILL PROJEKTET

Insatsområde 1. Närproducerat och nya lokala marknader

LAG Bedömningsprotokoll Landbaserad uppfödning av sportfisk…
Journalnummer 2020-3043
Fond Havs- och fiskerifonden

Alla tre sektorer har ett stort intresse av det här samarbetsprojektet och kan gynnas på olika sätt om förstudien visar på lyckade resultat. Under projektet blir det 

även en kompetensspridning mellan samtliga aktörer.

Motivering

Projektet är förankrat hos företag, organisationer och föreningar i närområdet och ligger i linje med framtida krav på smittfrihet vid utsläpp av fiskar i naturen.

Projektorganisationen har tidigare erfarenhet av att driva EU-projekt och de har rätt typ av spetskompetens för att kunna driva projektet.

Projektet kommer att fokusera på sportfiskeanläggningar inom Leaderområdena Skånes Ess och LEADER Sydöstra Skåne. Så väl föreningar, företag och allmänhet 

kommer att gynnas av projektets resultat. Länsstyrelsen Skåne, SVA och Vattenbrukscentrum Norr är involverade i projektet. 
Projektet bidrar till ett långsiktigt hållbart sportfiske. En ekologisk hållbarhet genom att gå till en odlingsform med mindre förorening och liten smittspridningsrisk. En 

social hållbarhet genom att den här typen av rekreation växer inom många olika grupper i samhället och är tillgänglig för alla. Den ekonomiska hållbarheten genom 

att kunna bibehålla och skapa arbetstillfällen inom t.ex. sportfisket och turismnäringen.
Aktörer från privat och offentlig sektor har varit med och tagit fram projektidé och projektplan tillsammans.

Projektidén är nytänkande, unik och icke beprövad i Sverige. Det finns ingen som odlar regnbåge och som uppfyller dessa högt ställda krav på smittfrihet och med 

lika hög kvalitet.
Det framgår i ansökan att projektet kommer att innebära ett samarbete mellan olika aktörer och hur resultatet kan gynna dessa aktörer efter projektet.

TOTALT

Motivering

Projektet har som mål att utveckla sportfiskeverksamheten men det finns även en koppling till vattenbruk och turism.

Leonor Lavröd och Carina Almedal

Landbaserad uppfödning av sportfiskar kan vara ett alternativ som garanterar smittfri fisk med alla de fördelar som sportfiskaren efterfrågar, men kan även minska 

påfrestningen på våra vattenmiljöer samt bidra till ökad sysselsättning.
Projektet bidrar till ökad framtidstro och hållbar tillväxt inom sportfisket. Resultatet kan sen användas för att kunna stärka sportfisket med de nya förutsättningar 

som kommer att ske när svensk vattenkraft miljöprövas i ett nationellt omfattande uppdrag.
Projektet har inte angett att det kommer att skapas ett nytt företag under projektet.

I projektansökan har man angett att man kommer att skapa minst ett nytt arbetstillfälle.

Efter projektet kommer det att finnas en ny produkt eller tjänst.

TOTALT

SUMMERING

Generella urvalskriterier (G)
Specifika urvalskriterier (S)

SUMMA (avslagsnivå 200 p)

LAG anser att detta är ett mycket intressant och innovativt projekt som bidrar till både ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet. Sportfisket kan med det här projektet förses med fisk som är både 

hållbart odlad och med en hög djurhälsa. Resultatet av projektet möter en ökad efterfrågan på sportfiske men bidrar också till att bevara och skapa nya arbetstillfällen, utveckling av en lättillgänglig 

aktivitet för både allmänhet som vana sportfiskare samt en ökad lokal naturturism.

Bifall
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