INBJUDAN
Från Vänern till Bohuslän
- en dag med det småskaliga fisket i fokus.
Vi vänder oss till dig som arbetar med småskaligt fiske runt Vänern och i Bohuslän. Syftet med
dagen är att nätverka, inspireras och dela kunskap med varandra. Det blir en heldag som börjar
med en båttur ut till Orust Shellfishs musselodlingar utanför Lysekil och avslutas bland annat
med historien kring varumärket ”Vänerlöjrom”. Lokalproducerat i Väst och Tillväxt Norra
Bohuslän är på plats för att berätta om hur de jobbar och vad som är på gång.
Tanken är att resan görs omvänt under hösten/vintern, dvs då bjuder Vänerlöjrom in
intresserade för att titta på deras fiske och produktionen av löjrom. Vi ser en möjlighet till ett
utbyte mellan er småskaliga fiskare och att vi kan lyfta gemensamma frågor oavsett om man fiskar
i Bohuslän eller i Vänern.
Datum:

9 juni

Tid:

9.00 – 16.00 Det finns ett begränsat antal platser i båtarna, därför finns det även
möjlighet att ansluta vid lunch. Se program.

Plats:

Lysekil Norra hamnen för er som ska med ut till musselodlingarna.
Lunch serveras på Norra Hamnen 5 i Lysekil

Kostnad:

Vi bjuder på båttur, lunch och fika

Anmälan görs till renee.daun@lysekil.se senast den 2 juni. Observera att det finns ett
begränsat antal platser i båten. Först till kvarn gäller! Meddela även allergier och/eller specialkost.
Detta är ett samarrangemang mellan Tillväxt Norra Bohuslän och Lokalproducerat i Väst och görs inom de EUfinansierade projekten REFRAME och Maritim Utveckling i Bohuslän.

PROGRAM
8.45

Samling Norra Hamnen Lysekil

9.00

Båttur ut till Orust Shellfishs musselodlingar. Inkl. förmiddags fika.
Begränsat antal platser.

12.00

Lunch på Norra Hamnen 5, Lysekil

13.00

Nätverksmöte inkl. eftermiddagsfika
 Vänernfiskare berättar om deras resa från att ha jobbat på egen
hand till att samsas under samma varumärke
 Lokalproducerat i Väst
 Tillväxt Bohuslän
 Lyfta gemensamma frågor
 Nätverkande

15.00

Vi summerar dagen

16.00

Möjlighet att besöka Orust Shellfishs produktionslokal i Varekil på
Orust

