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SVERIGE

I Thorupstrand Kystfiskerlaug har man bygget en af
de traditionelle trækuttere om til en flydende fiskeforretning og fået tilladelse til at fortøje den midt i
København. Således får kystfiskerlauget deres
friskfangede varer kanaliseret direkte ind på det
købedygtige marked i den danske hovedstad.

DANMARK

		
Thorupstrand Kystfiskerlaug er en enestående forening, der blev stiftet af kystfiskerne fra Thorupstrand, en lille
fiskerby i det nordvestlige Danmark. Foreningen blev stiftet som reaktion på ændringerne af fiskerilovgivningen
for omkring 10 år siden, da fiskekvoterne blev privatiseret. Siden da har fiskekvoterne kunnet købes og sælges
af fiskerne, hvilket har ført til en stærk koncentration af erhvervet hos større virksomheder, der opkøber broderparten af kvoterne. Kystfiskerne fra Thorupstrand fandt derfor sammen om at stifte et laug, hvis primære opgave
skulle være at opkøbe kvoter for at sikre, at fiskerimulighederne forblev på de lokales hænder1.
For at forbedre markedsføringen af deres fangster er Thorupstrand-fiskerne begyndt at sælge fisken direkte fra
en af deres både, der er blevet ombygget til formålet. Det er lykkedes dem at få denne båd fortøjet i hjertet af
København, nærmere betegnet Havnegade tæt ved Nyhavn, hvilket nok er det mest idylliske og besøgte sted i
den danske hovedstad (næst efter Den Lille Havfrue naturligvis). Denne unikke ramme udgør et spektakulært
udstillingsvindue for Thorupstrands fiskerivarer.
Fisken leveres to-tre gange om ugen med kølebil til
København og er noget af det friskeste, man kan finde
i hovedstaden, fordi kutterne fra Thorupstrand kun
tager på dagstogter. Lauget har ansat en kok til at lede
forretningen, som ud over hele ferske fisk også tilbyder fileter, friske fiskeburgere og andre småretter.
Båden er blevet gennemgribende renoveret indvendigt og er nu udrustet med en bod med ferske fisk på
dækket og plads til kunderne, og til sommer åbner en
lille terrasse på båddækket, hvor kunderne kan nyde
lette fiskesnacks. Det kan ikke passe bedre ind i
Nyhavns berømte fyraftensstemning.

1 Læs mere om Thorupstrand Kystfiskerlaug på: http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/ eller
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/jesper_andresen_en.pdf
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Vigtige erfaringer
>> Relevans for FARNET-temaerne: Forhøjelse af værdien af de lokale fiskeriprodukter; virksomhed forankret i lokalsamfundet
>> Resultater: Minimumsmålet for fiskesalget er 1 500 €
om dagen, og selv om forretningen ikke har nået
dette mål endnu, er salgstallene stigende. Ud over at
sikre fiskerne et bedre afkast af deres fangst vil enhver
ekstra indtjening gå i laugets kasse, der skal bruges til
at købe yderligere kvoter til laugets medlemmer. I
øjeblikket har forretningen allerede skabt én fuldtidsstilling og to deltidsstillinger. Forretningen giver også
ekstra aktivitet på laugets forarbejdningsanlæg.
>> Kan idéen kopieres? Idéen med en forretning, som fiskerne ejer, kan kopieres til andre områder, der har et
potentielt marked i nærheden. Men omkostningerne ved denne type initiativer bør ikke undervurderes.
>> Slutbemærkning: Den flydende fiskebutik er et af mange projekter, der er udviklet af de driftige kystfiskere
fra Thorupstrand, som kæmper for at bevare deres kystfiskersamfund. Innovativ markedsføring kombineret
med lokalsamfundsbaseret kvotestyring er et af de unikke træk ved dette kystfiskerlaug.

Samlede omkostninger og EFF-bidrag
Samlede projektomkostninger: 268 000 €
>> EFF akse 4: 33 500 €
>> National medfinansiering: 33 500 €
>> Privat finansiering: 210 000 €
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