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Kivik Tång  bildat 28 november 2022 

 

Verksamhetsberättelse 

För Kivik Tång omfattande år 2022. 

Förtroendevalda 

Styrelsen har haft följande sammansättning sedan den 28 nov 2022. 

Anders Andersson, ordförande 

Jan Nilsson, vice ordförande och kassör 

Annette Hansson, sekreterare och administratör 

Lars Eklund, ledamot med inriktning avtal 

Hans Ekström, adjungerad med inriktning information 

Josefine Larsson, adjungerad med inriktning expert 

 

Kivik Tång revisor är Olle Wojidkow och suppleant Monica J Höckert. 

 

Innan föreningen bildades drevs aktiviteterna i huvudsak av Anders Andersson, 
Jan Nilsson, Josefine Larsson, Hans Ekström och Jan C Nilsson som arbetsgrupp. 

 

Deltagare och arbete under 2022 

Antal aktiva personer har under året legat runt ca 25 personer.  

Under året har arbetsgruppen haft löpande möte med Marint centrum, 

Simrishamn kommun, Samverkan för Hanöbukten, Naturskolan, Vuxenskolan 

Simrishamn, Kivik Turism och lokala krögare. 

Aktiviteterna har i huvudsak varit försöksverksamhet, praktiskt arbete/odling, 

teorilektioner, informationsmöten samt provmatlagning. 
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Gruppen har träffats vid 17 tillfällen under året. Vidare har arbetsgruppen haft 

ett flertal arbetsmöten. Arbetsgruppen har genomfört utvärdering av både 

teori och försöksodlingen. Erfarenheterna kommer implementeras i 2023 års 

arbete. Resultatet är mycket positivt avseende teori och nya idéer behöver 

implementeras avseende odling. 

 

Styrelsearbete  

Under 2022 har styrelsen haft två protokollförda möten.  

Innan föreningsbildandet har arbetsgruppen haft möten i relation till 

aktiviteternas omfattning. 

Information 

Aktuell information i form av text och bilder om aktiviteter har kontinuerligt 

presenterats på Byalagets hemsida under Marin kolonilott. Vidare har 

Vuxenskolan presenterat information och kursmateriel i sitt Learnify system för 

medverkande personer. 

Arbetsgruppen har använt appen supertext för information. 

Facebook: aktiviteter läggs även upp på Kivik Anslagstavla. 

Ekonomi 

Kostnadsposter: 

Tillstånd för vattenverksamhet 

Tångprovningsanalyser i samverkan med MC 

Informationsmateriel såsom: broschyrer fotobok, flyers, T-shirt 

Kurslitteratur 

Byggmateriel, virke mm 

Smakprover av tång 

Mindre motorbåt 

Provmatlagning har varit självfinansierad 
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Aktiviteter har finansierats av följande sponsorer: 

Marint centrum 

Sparbanken Syd 

Stiftelsen Sten K Johnson 

Samverkan för Hanöbukten 

Lokala krögare 

Aktiviteter under 2022. 

Utbildning 

Under januari-mars har tre kurstillfällen genomförts med Josefine Larsson som 

kursledare. Kursens innehåll har fokuserat på miljökunskap, Hanöbukten som 

odlingsplats, tångsorter och praktisk utbildning. 

Odling 

10 odlingsbäddar med olika utförande har konstruerats och byggts. 

Under mars till september har 10 tillfällen genomförts för att sjösätta, 

underhålla, bedriva fältförsök samt skörda tång genomförts. Konstaterar att 

omkonstruktion av bäddar till nästa säsong är nödvändigt samt byte av 

odlingsplats till mer skyddad plats. Tången smakar mycket bra. 

Matlagning 

Vid tre tillfällen har vi lagat mat med vägledning av tre lokala krögare för att 

utveckla vårt kunnande inom tillämpning av tång i matlagning. 

 

Informationsmöten 

Fyra informationsmöten för allmänheten har genomförts under året. Vid dessa 

tillfällen har vi presenterat vårt arbete samt bjudit på olika tångsorter, 

knäckebröd, pesto, kryddor och choklad. Allt kryddat med tång. En fantastisk 

uppslutning av gruppen och framför allt mottagandet av allmänheten. 

Arbetet har presenterats för föreningar i Kiviks närområde. 
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Tillstånd 

Anmälan om vattenverksamhet har lämnats in till Länsstyrelsen, med positivt 

besked.  

Studiebesök  

Resa har genomförts till Havhöst, Köpenhamn. 

Provtagning 

I samarbete med Marint centrum har prover på rörhinna, blåstång, fingertång 

och tångräka lämnats in för analys. Prover har tagits på tre geografiska platser, 

utanför och söder om Kiviks hamn, Karakås och Vårhallen. Analysen visar inga 

alarmerande värden på giftiga ämnen. 

Massmedia 

Arbetet har fått stor uppmärksamhet massmedialt. Artiklar i DN, TT, YA, ÖM 

samt Lokalradio. 

Inspelning av video har genomförts av Deepsea. 

 

Sammanfattning 

Arbetet har varit både framgångsrikt och mindre bra, som det skall vara under 

en första försöksperiod och uppstart. Erfarenheterna överförs nu till föreningen 

Kivik Tång som driver verksamheten vidare med samma inriktning. 


