Verksamhetsberättelse 2010 – 2011
Ostronakademien har under verksamhetsåret haft elva styrelsemöten. De har hållits i Everts sjöbod och på
restaurang Telegrafen i Grebbestad.
Medlemstalet är för närvarande 601 st och fortsätter att öka. Det finns 35 företagsmedlemmar varav 6 nya
tillkommit under året.
Efter flera år med ostronöppnarkurs i Grebbestad ser det nu ut som om vi har lyckats med vårt mål att lära ut
ostronöppningens konst. Vi arbetar vidare med konceptet och återkommer nästa år.
Ostronets Dag med årsmöte i Ostronakademien blev en stor succé i Grebbestad. Intresset för ostron ökar stadigt
och totalt konsumerades ca 4 000 Ostrea edulis under dagen. De flesta restaurangerna hade också ostron på
menyn under Ostronets Dag.
Ostronakademien deltog i arrangemanget av Nordiska Mästerskapen i ostronöppning, som även i år hölls på
TanumStrand. Ostronakademiens uppgift var att bemanna ostronbaren, sköta tidtagningen samt engagera
utställare.Det var ett lyckat arrangemang som drog mycket folk. Simon Tönsager, Danmark, blev återigen
Nordisk Mästare. Under helgen fanns även några av NMdeltagarna på Grebbestads restauranger för att visa
ostronöppning.
Samma helg arrangerades även den nya tävlingen Öppna Grebbestadsmästerskapet i ostronöppning. Vinnare
blev Anders Sporrong, från restaurang Telegrafen.
Arbetet med att få fram en ostronkvalitetsårskurva går vidare.
Tillsammans med Everts Sjöbod mottog Ostronakademien årets Turistpris i Tanums kommun. Det är en
utmärkelse som vi är stolta över.
Det har varit ett aktivt verksamhetsår för Ostronakademien. Under året har vi medverkat med ostronöppning på
bl.a. på Havsbrukskonferens i Strömstad och lokala matmässor på konferensanläggningen Vann i Lysekil,
Havstensundsdagen och Västerhavsveckan på Grebbestads Folkhögskola. Vi har mött kommunpolitikerna och
deltagit som utställare vid EM i Trollhättan. Vid två tillfällen deltog Ostronakademien vid Havsbrukskonferenser
vid Göteborgs universitet och vi har även pratat ostron på Sven Lovén centrum på Tjärnö. I augusti deltog
Staffan Greby, tillsammans med Lars Karlsson, Everts sjöbod, i TVprogrammet Mitt kök (TV4) som sändes
från Gullmarsstrand i Fiskebäckskil. Inslaget var mycket lyckat och gav fin PR för ostronet.
SM i ostronöppning arrangerades i Malmö i slutet av augusti. Tre tävlande från Grebbestad gick vidare till
finalen. Under tävlingen spreds mycket reklam för Ostronets Dag i Grebbestad.
Ostronakademien deltog även vid öppnandet Grebbestads apotek, som har fått namnet Apoteket Ostronet.
Med stöd från medlemmar och sponsorer kan vi även i år dela ut Ostronakademiens stipendium på 10 00:. Årets
stipendiat är Erik Abelin, Lund, som får stipendiet för sitt arbete med att utarbeta ett koncept för en mobil
ostronbar. Eriks projekt leder till ökad spridning av allmänhetens intresse för det svenska ostronet och ökad
kunskap om hur ostron skall hanteras och öppnas.
Hederspriset Silverostronet utdelas i år till Lars Ahlström, Annerita OlofssonJansson och Thomas Ahlström för
deras insatser att sprida kunskap om det svenska ostronet.
Ostronakademiens huvudsponsorer är Grebbestad Skaldjur, Fisk och Delikatesser tillsammans med
ChampagneHuset i Göteborg.
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