Projektsammanfattning
Fisk- och skaldjurskorgar
FLAG : Étang de Thau
et sa bande côtière
Frankrike

FRANKRIKE
Projektöversikt
Knyta samman lokala fiskare och vattenbruksproducenter med konsumenter genom ett system med fisk- och skaldjurskorgar bidrog till
högre profil för och konsumtion av lokal fisk,
ostron och andra skaldjur i området.

Étang de Thau
et sa bande côtière

SPANIEN

Trots att de befinner sig i ett område med en stark fisketradition har invånare och byar i området runt Thaulagunen länge upplevt svårigheter att köpa lokal fisk och skaldjur. Utan lokala fiskhandlare var kunderna
tvungna att hitta enskilda producenter som var beredda att sälja sina produkter eller var beroende av större
butiker. För att utveckla tillgången av lokal och säsongsvarierad fisk och skaldjur använde en lokal miljösammanslutning område 4 för att utveckla ett distributionssystem med fisk- och skaldjurskorgar.
Efter att ha börjat som ett enstaka direktförsäljningsinitiativ, utvecklades det till ett distributionsnätverk som är
verksamt i fyra städer och som backas upp av en webbplats som ger kunderna möjlighet att anmäla sig till systemet, göra beställningar och välja avhämtningsställe. Område 4 var avgörande för att utveckla en kommunikationsstrategi som inbegrep genomförbarhetsstudier rörande avhämtningsställen och leveranstider och som
säkrade koppling till lokala evenemang för att skapa synlighet. Projektet bidrog också till att utbilda en grupp
kunder till att fungera som “ambassadörer”, ge dem de kunskaper som krävdes för att sköta avhämtningsställena och i samarbete med producenterna uppdatera webbplatsen varje vecka med information om
produkttillgången.
I dag levereras fisken och skaldjuren med bröd och
andra delikatesser från lokala producenter och systemet med korgarna har blivit ett verkligt umgängesskapande verktyg för området. Systemet ger möjlighet för kunder och fackmän att träffas och prata
informellt kring deras produkter och håller nu på att
bredda sitt utbud till att omfatta lokala “kulturprodukter” med anknytning till fisketraditionen, som recepttävlingar, konsthantverk och teaterframträdanden.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Tillföra mervärde till lokala fångster
>> Resultat: Systemet startades 2008 och tog fart under 2012 efter att man fått område 4-stöd. Det har i dag
690 registrerade köpare från fler än 50 kringliggande kommuner på ett avstånd upp till 30 km, där vissa t.o.m.
kommer från större städer som Sète och Montpellier. Tre fiskare och fyra ostronproducenter är inblandade
och i genomsnitt beställs 22 fisk- eller fisk- och skaldjurslådor varje vecka, vilket motsvarar omkring 850 Euro
som lokala kunder spenderar på lokala produkter.
>> Överförbarhet: För att köpa lokal fisk och skaldjur måste kunderna, på grundval av principerna för och målsättningar som liknar dem för gemenskapsstött fiske (se Farnet guide nr. 8), först anmäla sig på systemets
webbplats. Men systemet innefattar inga bindande avtal mellan producenter av fisk och skaldjur och kunder
– ett val man gjort för att uppmuntra kunder som tvekar att ta till sig systemet.
>> Avslutande kommentar: Systemet visar på vikten av att analysera såväl producenters som kunders förväntningar. Valet att driva ett system utan några abonnemang gjordes efter att ha bedömt potentiella behov och
förväntningar hos kunder som var ute efter färska lokala produkter, men med mindre uppbindning, och hos
producenter, som främst var ute efter att träffa lokala kunder och öka värdet på sina fångster. Genom att
aktivt engagera “kundambassadörer” för att hantera systemet finns det en mycket stark känsla av lokal tillhörighet och entreprenörskap.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Totalkostnad: 77 250 Euro
>> Område 4-bidrag: 38 625 Euro
>> Nationell medfinansiering: 19 312 Euro
>> Lokal offentlig matchande finansiering (“collectivités”): 19 312 Euro
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Rubrik: Fisk- och skaldjurskorgar (Les Paniers de Thau)
Längd: 2011-2013
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Projektansvarig
CPIE de Thau – Centre permanent d’initiatives pour l’environnement (CPIE är sammanslutningar för att
öka miljömedvetenheten)
Esther Emmanuelli & Emilie Varraud.
projet@cpiebassindethau.fr – contact@cpiebassindethau.fr
+33 4 67 24 07 55 – www.paniersdethau.fr – http://www.paniersdethau.fr/comment-ca-marche.html
Närmare uppgifter om FLAG		
Etang de Thau et sa bande côtière FLAG, Frankrike
admm@orange.fr – +33 4 67 74 76 14 – FLAG faktablad

Utgivare: Europeiska kommissionen, Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske, generaldirektören.
Ansvarsfriskrivning: Medan generaldirektoratet för havsfrågor och fiske ansvarar för den övergripande framställningen av detta dokument, ansvarar det inte för
innehållet och garanterar inte heller att uppgifterna är exakta.
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