
Uddevalla-Byfjorden 
Rotaryklubb 

 
Protokoll fört vid ordinarie veckomöte i Uddevalla-Byfjorden RK 22/2 2019 
 
Plats: Alex Gastronomi, Riverside 
Närvarande: 28 egna 
Gäster: 5 – Ramona Teng Ström, Lennart Andersson, Jan Eliasson och Tommy Gustavsson 
 
Föredragshållare: Lars-Olof Axelsson 
Vår president Richard Bergström hälsade oss och våra gäster välkomna och gästerna fick en varm 
applåd. 
 
Presidenten hade inte så mycket att orda om inför detta möte utan lämnade ordet till vår 
föredragshållare Lars-Olof Axelsson. 
 

 
Presidenten, Lars Andreasson och föredragshållaren Lars-Olof Axelsson. 

Lokalen mörklades och Lars-Olof visade en film som var tagen 10 meter under vattenytan utanför 
Sundsstrand sommaren 2017. 
 
Detta lyckade projekt tog sin början 2014 då man tillsammans med Kynningsrud utvecklade 
prefabricerade artificiella torsk och hummerrev vilka den 9 juli 2015 placerades ut på 6–10 meters 
djup utanför Sundsstrand och naturen krokad arm direkt. 
 
Efter ett år sommaren 2016 hade den första årskullen hittat hem till reven och var då c:a 15 cm. 
Sommaren 2017 hade de växt till c:a 35 cm och sommaren 2018 var de runt 50 cm. Detta visade på 
att reven ej parasiterat på övriga torskbestånd.  
 



Nu kan vi konstatera att det efter endast 3,5 år finns ett stationärt lekande torskbestånd med torskar 
på drygt 60 cm som toppen av det självförsörjande ekosystem som dessa rev utgör. Dessutom 
simmar det även ettårs och tvåårstorsk tillsammans med de ursprungliga treåringarna vid reven idag. 
 
Ett hot mot tillväxten är att det finns gott om säl och skarvar som begränsar tillväxten men man 
hoppas att kunna påvisa för myndigheterna att dessa arter måste begränsas. 
 
Vill man se filmer och följa projektet kan man gå in på www.fjordtorsk.se. 
 
Presidenten tackade för ett mycket intressant föredrag och klingade i klockan och önskade alla en 
angenäm helg. 
 
Vi ser redan fram emot nästa möte den 1:a mars, då vi får besök av Emil Ernebro (Gitarrist) 
 
Med handen idogt på pennan 
 
Jan-Inge Berndtson 
 
 

P.S. 
Vår nya hemsida (komplettering till den fortfarande icke fungerande officiella) finns på 
adressen 
www.uddevalla-byfjordenrotary.se 
Den är långt ifrån klar, men där finns i alla fall gällande preliminära program. 
Webmaster 

http://www.fjordtorsk.se/
http://www.uddevalla-byfjordenrotary.se/

