
MØTE I FJØRA 6.juni i bygdehuset på Straumen kl. 12:00-16:00 

 

opent for alle 

«Solund – kva meir kan vi skape frå det som sjøen og kystlandskapet gir oss?   

Basert på vår geografiske plassering, og vår historie skal vi vere den beste kommunen i vår 

region til å utnytte dette potensialet. 

Me ynskjer å auke kunnskapen og gjere folk i alle aldrar meir medvitne om kva matressursar 

me finn i fjøra og strandsona i Solund, det er og eit mål å vise korleis ein kan gjere seg nytte 

av og ta vare på desse ressursane. 

Kl. 12:00 Utstilling og presentasjonar frå lag og organisasjonar. 

Kl.13:00 Offisiell opning med Ole Gunnar Krakhellen og Gry Buer 

For dei som deltek på Mat i fjøra kurset sjå eige program. 

 

 Sogelaget knyter fortida saman med notid og viser bileter, og gamle 

fangstreiskapar 

 Frode Kalgraff viser gamle fiskereiskap og opnar huset  i Kolgrov for dei som vi sjå 

samlinga hans der 

 Solund mat vil presentera produkta og verksemd. 

 Tangprodusentar vil servera og presentera tang som framtidsmat. 

 Representantar frå kommunen vil være tilstade for å presentera den nye 

utviklingstrategien. 

 Representant frå kommunen vil informera om helseeffektar av å ete meir sjømat. 

 Kulturskulen og YST  tilbyr kurs med ein ekspert på mat i fjøra, eller mat frå havet 

du trudde du  ikkje kunne ete. 

 Næringsliv med marin eller maritim tilknyting er invitert 

 Ytre Solund idrettslaget arrangerer kulturminne vandring 

 Representantar frå fiskarlaget vil informere om fiskerinæringa i Solund 

 

 

 

 



Program for Mat i Fjøra 
Sanden og Straumen  i Ytre Solund 

 

PÅMELDING FOR DEI EISKILDE AKTIVITETANE  27 MAI TIL KULTURSKULEN 

 

Bli med på vandring i fjørekanten for å sanke det ein finn. 

Vi vil bruke kajakkar/kanoar og flåtar for å leite litt langs svaberga. 

Alt vi finn blir katalogisert og sortert, før det hamner i grytene. 

Vi samlast for å smake på den maten ein trudde ein ikkje kunne ete . 

Vi arrangerer tur i nærområdet, ser på kulturminner, og fortel lokalhistorier,  

og for dei som vil blir det høve å teste fridykking, sundag kl 11:30 (ekstra kostnad) 

der deltakarane får høve til å teste å filme det dei opplever. 

Møte i fjøra er for alle og vi ynskjer at heile familien vert med ut i fjøra (laurdag).  Opplegget er praktisk retta og 

tilrettelagt for at alle skal kunne delta og ha utbyte av dagen i form av opplevingar og kunnskap. 

Kulturskulen tilbyr deltakarane å teste filming med Go-pro kamera. Filmane  skal framsynas direkte på plassen 

og nyttast  som dokumentasjon av aktivitetane. 

Sanden Laurdag 6.juni KURS. 

Kursleiar: Børje Møster «Mat frå fjøra « 

Møteplass for sanking  : Sanden (sjå kart) 

Vi fraktar fangsten til Straumen,  

dei som vil kan gå tilbake langs den gamle skulevegen, ca. ½» time 

KOSTNAD: 400.- pr. voksen barn opp til 18 år er gratis 

Ta med redningsvester tørre klede. 

Tidsplan for Mat frå fjøra kurs 

Sanking   Mat frå fjøra:      ca. kl.11:30-13:00    (vi venter dei som kjem med ferje frå fastlandet) 

Pause:                                                           kl.13:00-13:30 

Tillaging av Mat frå  fjøra :            kl.13:30-16:00 

 

Ferjeavgang  frå Rysjedalsvika    Kl. 09:05 

                                 Rutledal           Kl.09:30 

Ankommer             Krakhelle          kl.10:10 

Kjøretur                  Krakhella—Daløy ca. 50.min 

Ferjeavgang         Daløy                 kl.11:15       

Kjøretur                Haldorsneset –Sanden  ca. 10min 

Retur Ferje frå Daløy kl. 19:00 Ferje frå Krakhella kl.20:00 

Same ruter på Sundag den 7.juni 

Laurdag kveld kl. 20:00 vert det duka til eit havets bord på Hjønnevåg kro 

Er det mange nokk påmeldingar vert det sett opp båt frå Hardbakke. 

Eigen bestilling liste og info kjem om dette. 

HJØNNEVÅG Sundag 7juni 

vert det sett opp båt frå Hardbakke om det vert nok påmelde til fridykk prøve på aktiviteten> 

 

Kontakt :Kulturskulen i Solund v/ Gry Buer 

Telefon: 57786271/48074490        gry.buer@solund.kommune.no 

 

mailto:gry.buer@solund.kommune.no

