4 Juni 2021
Nytt avhopp från laxbolagets styrelse
Advokaten Mikael von Schedvin lämnar laxbolaget Quality salmons styrelse. Det bekräftar
han själv för Bohusläningen. En norsk företagare tar hans plats i styrelsen.
I oktober förra året lämnade den norske advokaten Geir Lolleng sitt uppdrag som styrelseledamot
för Quality salmon. Under flera år hade advokaten jagats av Kronofogden för en skatteskuld på
omkring 10 miljoner kronor, något SVT Nyheter Väst rapporterade.
I hans ställe tillträdde den Stockholmsbaserade advokaten Mikael von Schedvin som ordinarie
styrelseledamot. von Schedvin satt redan då i 15 andra bolagsstyrelser, bland annat i styrelsen för
svenska rallyt. Men även von Schedvin satt i styrelsen för det bolag vars konkurs ledde till Lollengs
skatteskuld.
Nu lämnar även Mikael von Schedvin styrelsen.
Quality salmon lämnade i onsdags in handlingar till bolagsverket om en styrelseändring.
– Vi har gjort ett byte, säger Mikael von Schedvin när Bohusläningen når honom.
Kan du berätta varför du lämnar?
– Det vill jag inte göra, det har jag inga kommentarer till. Det är ingen dramatik, men det är en
fråga för bolaget att svara på.
Advokaten ersätts av civilingenjören Ivar Kvangardsnes. Den norske företagaren är vd för Laponie
aquaservice, ett bolag som beskriver sig som en ”innovativ leverantör av nya fartyg anpassade för
havsbruksnäringens servicebehov och inspektionstjänster”. Kvangardsnes har, enligt sitt cv, varit
operativ chef på Grieg Seafood.
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– Det är ganska enkelt. Bolaget har varit i en etableringsfas och Mikael har med sin kompetens
gjort ett jättebra jobb. Han har stöttat Quality salmon för att bli klara för operation. Han bidrag
har varit viktiga, säger Roy Høiås.
– Nu går vi in i en fas där vi fokuserar på driftsutveckling och då behöver vi få in mer industriell
kompetens i styrelsen.
Och där passar Ivar Kvangardsnes bra in?
– Ja, om man söker på Ivar har han ett track record från industrin. Han har 30 års erfarenhet från
sjömatsindustrin. Det är ingen tvekan om att hans kompetens och erfarenhet är mycket solid.
Han har ju ett flertal andra uppdrag. Hur aktiv kommer han vara i styrelsearbetet?
– Han kommer vara en aktivt arbetande styrelsemedlem. Ivar kommer man kunna träffa i Sotenäs.
I tisdags förra veckan kunde Bohusläningen avslöja att Sotenäs kommun tagit Quality salmon till
Kronofogden för en utebliven hyresinbetalning. Då skrev bolaget i ett mejl att de inte ville
kommentera ärendet.
– Jag tror faktiskt att den är betald. Jag vet inte varför den har gått igenom systemen. Min
information är att den blev betald förra veckan.
Men det är ju ändå för sent. Hyran ska ju vara betald i förskott, alltså redan innan
första april.
– Ja, i förhållande till det datum som står. Men vi har ett avtal med uthyrningen att vi har en
korrigering. Det är systemen som har kört sig. Det är ingen mer dramatik.
Hur är relationen med kommunen?
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– Vi har en god relation med kommunen och vi jobbar på med projektet. Jag har inga fler
kommentarer.
Oppositionen uttryckte i förra veckan att de saknar förtroende för Quality salmon. Ett uttalande
Roy Høiås inte vill kännas vid.
– Jag har inga kommentarer till vad andra tycker och säger. Speciellt inte från mediesidan. Jag har
dialog med de flesta som är viktiga för Quality salmon för att utveckla och driva industrin. Jag har
direkt dialog med dem. Jag kan inte kommentera ditt påstående mer än att jag inte känner igen
det, säger Roy Høiås.
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