
Verksamhetsberättelse 08 – 09

Ostronakademiens styrelse har under verksamhetsåret haft elva styrelsemöten. Alla möten, förutom ett, har 
hållits i Everts sjöbod  i Grönemad/ Grebbestad. Ett styrelsemöte hölls i mars på Ostrea AB, ostronkläckeriet på 
Koster.

Antal medlemmar är för närvarande  550 (+10) och 34 (0) företagsmedlemmar.

Ostronöppnarkursen, i mars, på Restaurang Nautic i Grebbestad, är alltid ett bra tillfälle för Ostronakademien att 
visa upp sig. Kursen är mycket välbesökt av såväl medlemmar som andra intresserade. Många nya medlemskap 
tecknas under dagen. 
Ostronets Dag, och Ostronakademiens årsmöte, i september,  drog mycket folk till Grebbestad.  Konsumtionen 
av ostron ökade med hela 1 000 stycken från föregående år, och uppgick till ca 2 500 fina Ostrea edulis.. 
Genom en stadgeändring under året, kan antalet styrelsemedlemmar ökas från sju till nio. Vidare ändrades tid 
för årsmötet som skall hållas i september, inte endast den första lördagen i september, som förra skrivelsen löd.
Ostronakademien har tagit fram en modell, för, i vårt tycke, en bra storlek för ett ostron. Modellen har fått 
namnet Grebbestad Premium och en beskrivning finns utlagd på vår hemsida. 
Arbetet med att få fram en kvalitetsårskurva för Ostrea edulis går vidare.
Ostronakademien deltog i arrangemanget av Nordiska mästerskapen i ostronöppning, som arrangerades för 
fjärde året i Grebbestad. Tävlingarna hölls i år på TanumStrand, en arena som visade sig passa förträffligt för 
tävlingar av detta slag. Tävlingarna var mycket lyckade och arrangemanget drog mycket folk. Bl.a.besökte en 
finsk ostronförening  Grebbestad under helgen och deltog i studiebesök mm.
Ett av de bästa arrangemangen de deltagit i, var kommentarerna från många rutinerade tävlingsöppnare.
Johan Malm, från Restaurang Gabriel i Göteborg, vann NM-titeln. Samtidigt arrangerades även 
Tanumsmästerskapen i ostronöppning. Vinnare blev Oskar Karlsson från Everts sjöbod. I det mer lättsamma 
Vikingaracet deltog akademiens ordförande Björn Ljungdahl i det vinnande laget.
Ett uppskattat initiativ var upptakten under fredagen i Grebbestad, då deltagare i lördagens tävling, medverkade i 
samhällets restauranger och visade ostronöppningens finesser.
Tack vare våra medlemmar och sponsorer kan vi även i år dela ut Ostronakademiens stipendium på 10 000:- 
Årets vinnare heter Carlo Nyberg, som forskar kring effekterna av Crassostrea gigas utbredning längs 
västkusten.
Tillsammans med Musselakademien, Hummerakademien och Räkakademien har Ostronakademien deltagit i 
EU-projektet Skaldjursresan, ett arrangemang för att locka besökare till kommunerna i norra Bohuslän under 
Allhelgonahelgen.
Ostronsnoa, av Bengt Karlsson, Grebbestad, har spelats in av Västkustbälgarna, och kan avlyssnas på hemsidan.
 Nyhetsbreven, som finns på hemsidan och även skickas via e – post, är mycket uppskattade, men tyvärr kommer 
många brev i retur pga felaktiga eller inaktuella adresser.
Bo A Ericson, en av grundarna av Ostronakademien,  har utsetts till Hedersmedlem i Ostronakademien.
ChampagneHuset i Göteborg har varit Ostronakademiens huvudsponsor även under detta verksamhetsår.
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