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Νήσος Fyn, Δανία

Επισκόπηση του έργου
Η πρωτοβουλία «Seatrout Fyn», την οποία ανέλαβαν δέκα δήμοι της νήσου Funen της Δανίας,
έλαβε υποστήριξη από τον Άξονα 4 για την ανάπτυξη ενός δικτυακού τόπου με στόχο την προώθηση του νησιού ως τοποθεσίας που προσφέρεται
για την ερασιτεχνική αλιεία της θαλάσσιας
πέστροφας. Στόχος του πολύγλωσσου δικτυακού
τόπου είναι η παροχή ενός ολοκληρωμένου
φάσματος πληροφοριών ώστε να καταστεί επιτυχής η προσφορά πακέτων διακοπών για ερασιτεχνική αλιεία στην περιοχή. Ο στόχος είναι να καθιερωθεί η νήσος Funen ως «η ιδανική τοποθεσία
για παράκτια αλιεία».

Δανία

Σουηδία

Fyn

Το Fyn (ή Funen στα αγγλικά) είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Δανίας και κατοικείται από το 8,25% του πληθυσμού της
χώρας. Η πτώση στον αλιευτικό του κλάδο, κυρίως εξαιτίας της ρύπανσης και της πίεσης που ασκείται στα διαθέσιμα
αποθέματα, και οι προοπτικές της περιοχής για την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων (ιδιαίτερα στον τουρισμό) παρακίνησε τους τοπικούς φορείς ώστε να ξεκινήσουν να εξερευνούν άλλα πεδία δραστηριότητας. Στο πλαίσιο
αυτό, πριν από 10 περίπου χρόνια, οι δέκα δήμοι του Fyn διαμόρφωσαν ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προώθησης της
βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή, με βάση δύο κύριους πυλώνες: τη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της τοπικής
οικονομίας προς την κατεύθυνση του «γαλάζιου» τουρισμού (με έμφαση στην ερασιτεχνική αλιεία) και την προστασία
του περιβάλλοντος για την τοπική ανάπτυξη. Σε αυτό περιλαμβάνεται η στενή συνεργασία με επαγγελματίες αλιείς για
τη μείωση του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων τους στο τοπικό περιβάλλον, καθώς και η υποστήριξη ενός τοπικού
ιχθυοτροφείου για την ανανέωση του πληθυσμού της θαλάσσιας πέστροφας στην περιοχή.
Η πρωτοβουλία Seatrout Fyn του Άξονα 4 βασίστηκε στη στρατηγική αυτή και συμπεριέλαβε τη δημιουργία ενός δικτυακού τόπου για την παροχή πληροφοριών στους υποψήφιους πελάτες σε σχέση με την προσφορά πακέτων θαλάσσιου
τουρισμού. Ο δικτυακός τόπος παρέχει πληροφορίες για την αλιεία στην περιοχή (ερασιτεχνικό ψάρεμα από την ακτή και τα αβαθή
ύδατα), για μαθήματα ψαρέματος και καταστήματα αλιευτικού εξοπλισμού, καθώς και για
τα σημεία που προσφέρονται περισσότερο για
ψάρεμα, ανάλογα με την εποχή του έτους.
Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να βρουν πληροφορίες για τις τοπικές συγκοινωνίες, τα εστιατόρια και τα καταλύματα της περιοχής.
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα της FARNET: Διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων των αλιευτικών περιοχών, τουρισμός, ενίσχυση της τοπικής συνεργασίας
>> Αποτελέσματα: Μια θέση επιμελητή ιστότοπου μερικής απασχόλησης έχει ήδη δημιουργηθεί στο πλαίσιο του
έργου και οι τοπικοί οικονομικοί παράγοντες έχουν τώρα στη διάθεσή τους ένα ουσιαστικό εργαλείο προώθησης
και επικοινωνίας, το οποίο έχει δεχθεί μέχρι στιγμής περισσότερους από 67 000 επισκέπτες (περίπου 4 600 σε
μηνιαία βάση). Ο φορέας του έργου ευελπιστεί ότι αυτό το εργαλείο θα συμβάλει στην προσέλκυση τουριστών
στην περιοχή FLAG, οι οποίοι θα μπορούν να βρουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες ώστε να σχεδιάσουν και να
απολαύσουν τη διαμονή τους.
>> Μεταβιβασιμότητα: Το έργο είναι μεταβιβάσιμο σε περιοχές με προοπτικές για την ερασιτεχνική αλιεία και τον
τουρισμό γενικότερα. Από την άλλη πλευρά, το έργο απαιτεί συνεχή συνεργασία μεταξύ των τοπικών φορέων
(τόσο δημόσιων όσο και ιδιωτικών) και ισχυρή δέσμευση για τη διατήρηση του περιβάλλοντος στο πλαίσιο των
σχεδίων ανάπτυξης της τοπικής οικονομίας.
>> Τελικό σχόλιο: Ένα ολοκληρωμένο έργο για τον τουρισμό, το οποίο προσφέρει στους επισκέπτες πληροφορίες,
όχι μόνο για την αλιεία της περιοχής, αλλά και για καταλύματα, εστιατόρια και μέσα μεταφοράς.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος του έργου: 84 000 ευρώ
>> Συνεισφορά του Άξονα 4 του ΕΤΑ: 21 000 ευρώ
>> Εθνική/Περιφερειακή συγχρηματοδότηση: 21 000 ευρώ
>> Ιδιωτική συμπληρωματική χρηματοδότηση: 42 000 ευρώ

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Διαδικτυακή προώθηση του αλιευτικού τουρισμού
Διάρκεια: ανάπτυξη δικτυακού τόπου από τον Ιούλιο του 2009 έως τον Ιανουάριο του 2011
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Απρίλιος 2012
Φορέας του έργου
Seatrout Fyn, Odense Municipality
+45 6613 1372		
www.seatrout.dk
Στοιχεία της FLAG		
Fyn
idms@udviklingfyn.dk
+45 63759441
www.fiskelagfyn.dk
FLAG factsheet

Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής
Αποποίηση ευθύνης: Ενώ η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει ευθύνη για
το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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