PROJEKTSTÖD
- slutrapport

Du ska använda blanketten för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet
och resultatet av projektet. Jordbruksverket kommer att publicera rapporten i
databasen för landsbygdsprojekt.
Du ska skicka slutrapporten i elektronisk form tillsammans med ansökan om
slututbetalning till den myndighet som har fattat beslutet om stöd. Skicka bilagorna 1
och 2 i original med post.
Om du har fått projektstöd inom Leader kontakta ditt leaderkontor innan du skickar
slutrapporten och ansökan om slututbetalning till länsstyrelsen. Kom ihåg att skicka
en kopia av slutrapporten till ditt leaderkontor.

A. Uppgifter om stödmottagaren
Namn och adress

Journalnummer

Sotenäs Kompetenscentrum
Hallindenvägen 17
45634 Kungshamn

3.2.18-13674/13

E-postadress

B. Uppgifter om kontaktperson
Namn och adress

Telefonnummer (även riktnummer)

0523-664674

Per Svensson
Hallindenvägen 17

Mobiltelefonnummer

0725023180
Faxnummer (även riktnummer)

E-postadress

per.svensson@sotenas.se
C. Sammanfattning av projektet
C1. Projektet genomfördes under perioden
Från och med

Till och med

13/3-14

25/11-14

Var genomfördes projektet?

Sotenäs/Bohuslän
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Här ska du kort och konkret beskriva projektet

Vi har kartlagt hur konsumenter tänker kring alger i mat(som mat) och i vilken typ av produkter som
man kan tänka sig alger. Hur produkterna utformas näringsmässigt för att uppfylla kriterierna för det
marknadskoncept som konsumenter vill ha. Vi har kartlagt vilken processteknologi som lämpar sig bäst
för att tillverka algprodukter. Vi har identifierat försäljnings och produktionskanaler för olika
algprodukter. Under projektet har vi arbetat med framtagandet av olika maträtter med alger som tema.
Dessa produkter har vi sedan "testat" på olika konsumenter. Vi genomförde en testaktivitet under
"Smögen Kalaset" i augusti månad. (Se bifogade bilder). Under oktober genomfördes en liknande
aktivitet i Kungshamn där mässbesökare fick provsmaka olika rätter med alg som basvara.
Ett inspirationshäfte har framtagits under projektet. Detta häfte vänder sig i första hand till restauranger
och matställen framförallt i Bohuslän. Fler än 200 har skickats till dessa aktörer och ytterligare ca. 300
har delats ut vid mässtillfällena.
Under hela projektet har produktionsutveckling med alger som mat kunnat följas via Facebook.
Se: facbook.com/tangibohuslan. Under projektet har en "App" med inspiration och recept utvecklats.

D. Målgruppen - Vem riktade sig projektet till?
Personer eller grupper

På vilket sätt har de fått nytta av projektet?

Företag

Produktutveckling

Restauranger/krogar

Test av nya maträtter på menyer

Beredningsindustri

Test av alger inom beredningsindustrin

Presumtiva odlare

Biprodukter som Omega3 etc.

Allmänheten

Lokalproducerad "Alger som mat"

E. Genomförandet av projektet

E1. Varför ville ni genomföra projektet?

Vi ville kartlägga och testa möjligheten att öka kunskapen och förståelsen av att använda alger som mat
både i hemmet och på de Bohuslänska restaurangerna. Vi ville även utröna möjligheten av att använda
alger som en produkt i beredningsindustrin. Möten är redan inbokade med bla. Abba Seafood i
Kungshamn för att se om alger kan ingå i deras sortiment, antingen som en egen produkt eller som en
"kombiprodukt" i det befintliga sortimentet.

E2. Vilka har varit med och genomfört projektet? (ange inga namn på personer)

Kön
Män

Kvinnor

2

Beskriv deras roll i projektet

Om de representerat organisation,
förening, företag eller myndighet
ange i så fall vilken

4

Projektledning

Sotenäs kommun

1

Utförare

JJ Dezain

9

Restaurang/kock

Restauranger i Bohuslän

3

Beredningsindustrin

Abba,Leröy

1

Utförare/produktutveckling

Smögens kulinariska

7

Restaurang/kock

Restauranger i Bohuslän

2

Beredningsindustrin

Abba,Leröy

Antal

E3. Hur har ni förankrat projektet?

Projektet har varit politiskt förankrat innan ansökan. Under projektet har vi arbetat med
produktutvecklare och restaurangnäringen.

E4. Vilka har ni samarbetat med?
Har ni haft kontakter med andra organisationer, föreningar, företag, kommuner eller
myndigheter under projektet?

Ja

Nej

Ja

Nej

Om ”Ja”, vilka

Abba, Leröy samt nio olika restauranger i Bohuslän
Har projektet skapat nya samarbeten eller nätverk?
Om ”Ja”, med vilka

Projektet har bidragit till samverkan med restauranger och beredningsindustri

E5. Vad har ni genomfört i projektet?

Projektet har genomfört alla de delar som vi angav i ansökan. Vi har aktivt arbetat med olika konsulter
och utvecklare inom ämnet "Alger som mat". Vi har även arbetat mede beredningsindustrin på Sotenäset
och arbetar nu vidare med att förädla alger så att de kan användas som råvara inom beredningsindustrin.

E6. Har något gått bättre än planerat?

Vi märkte att intresset för alger som mat var större än vi från början trodde. Mässaktiviteterna gjorde
succe och intresset från beredningsindustrin är större än vi förväntade oss.
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E7. Vilka svårigheter eller hinder har ni upplevt under projektets gång?

Tiden har varit för kort. Arbetet med beredningsindustrin kan ses som att vara i sin linda och vi behöver
lägga betydligt mer tid på detta efter projektet än vi från början beräknat.

F. Projektets mål och resultat

F1. Vilka resultat skapade projektet?

Vi har som tidigare nämnts skapat en facebook sida med en applikation. Se: facbook.com/tangibohuslan.
Under projektet har en "App" med inspiration och recept utvecklats. Denna App når ni via
facebooksidan.
En "inspirationsbrochyr" för restauranger. Se bilaga
Information som använts vid våra två mässtillfällen. se bilaga.
Ett antal nya maträtter har skapats. Se bilaga.
Vi har ökat medvetandet om "Alger som mat" i Bohuslän.
Nya samtal och möjligheter till ökad samverkan med beredningsindustrin.

F2. Vilka var projektets mål? Vad blev resultatet?
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Är målet
uppfyllt?
(Ja/Nej)

Mål

Resultat

Makroalger som mat

Genomfört

Ja

Profilera tång som mat

Genomfört

Ja

Olika Event

Genomfört

Ja

Tjänster kring tång

Delvis

Nja

Om målet bara är delvis uppfyllt,
ange orsaken

Tiden har varit för kort

F3. Har projektet gynnat eller arbetat för någon av följande prioriteringar?
Ja/Nej

Om ”Ja”, på vilket sätt?

Funktionshindrade

Ja

Vi har arbetat för att uderlätta för funktionshindrade vid våra Mässorr

Hållbar utveckling

Ja

Genom att använda produkter som normalt inte används

Kompetenshöjning

Ja

Påvisat möjligheten att använda Alger som mat

Jämställdhet

Ja

Produktutvecklarna har varit lika många kvinnor som män

Kvinnor

Ja

En kvinna har varit huvudansvarig för produktutvecklingen

Miljö

Ja

Odling av alger till mat är miljörktigt

Integration

Ungdomar

F4. Vilka resultat kan ni se direkt efter projektets slut?
Resultat direkt
efter projekt

Mätbara resultat

0

Antal nya företag

ca.8

Antal nya produkter
Antal nya tjänster

Kommentera och beskriv

För kort projektperiod
Nya matprodukter

0

För kort projektperiod

2

Restauranger/bered.

5
12
3
7

Produktutveckling
Produktutveckling
Produktutveckling
Produktutveckling

Antal nya tekniker
Antal nya nätverk och möteplatser
Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal bevarade arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal nya arbetstillfällen
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Män

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Antal deltagare i utbildningar
Kvinnor

Yngre än 25 år
25 år eller äldre

Totalt antal nya övernattningar per år
Antal nya övernattningar för besökare
från andra kommuner eller länder per år
Totalt antal nya dagsbesökare per år
Antal nya dagsbesökare från andra
kommuner eller länder per år
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G. Eventuella specifika resultat kopplade till mål för ert leaderområde (andra än de i tabellen ovan)
Mätbara resultat

Resultat direkt efter projekt

Kommentar

H. Hur har ni spridit projektets resultat?

Via hemsida: www.kompetenscentrum.nu
Facebook.com/tangibohuslan
Brochyr och infohäfte

J. Slutsatser från projektet och rekommendationer till andra

Bra projekt men tiden har varit för kort för att säkerställa arbetet med framförallt beredningsindustrin.

K. Hur fortsätter verksamheten efter projektets slut? Hur kommer ni att använda det resultat som
projektet skapat?

Vi kommer att fortsätta som om det inte vore ett projekt. Arbetet med produktutveckling, samverkan med
restauranger och beredningsindustrin kommer att fortsätta. Tankar på en algodling på Sotenäset är
högaktuellt.

L. Bilagor
• Eventuellt material som ni har tagit fram i projektet, som till exempel,broschyrer, filmer, bilder eller annat
material som ni har tagit fram för att marknadsföra ert projekt.
• Bilaga 1 Godkännande om publicering av kontaktuppgifter
• Bilaga 2 Slutredovisning av projekt för att anlägga, bygga ut eller uppgradera bredband
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