Hanketiivistelmä
Jammerbugt-myymälälaiva
FLAG: Pohjois-Jyllanti

Pohjois-Jyllanti, Tanska

FLAG Pohjois-Jyllanti

Hankkeen kuvaus

RUOTSI

Thorupinrannan kalastajakilta, Thorupstrand
Kystfiskerlaug, on muuttanut yhden perinteisistä
kalastusaluksistaan kelluvaksi kalakaupaksi ja
saanut luvan sen kiinnittämiseen Kööpenhaminan
keskustaan. Kalastajakillan tuotteilla on nyt suora
myyntiväylä Tanskan pääkaupungin vauraille
markkinoille.

TANSKA

		
Thorupstrand Kystfiskerlaug on aivan omanlaisensa yhdistys, jonka ovat perustaneet Tanskan luoteisimmassa
osassa sijaitsevan Thorupstrandin kylän kalastajat. Perustamisen taustalla olivat kalastuslainsäädännön muutokset, joilla saaliskiintiöt yksityistettiin 2000-luvun puolivälissä. Siitä lähtien kalastajat ovat voineet ostaa ja
myydä saaliskiintiöitä, mikä on johtanut alan voimakkaaseen keskittymiseen suurimpien yritysten hankkiessa
omistukseensa valtaosan kiintiöistä. Thorupstrandin kalastajat liittyivät yhteen ja perustivat killan, jonka ensimmäisenä tehtävänä oli ostaa kiintiöitä, jotta kalastusmahdollisuudet säilyisivät paikallisyhteisön hallussa.1
Saaliinsa markkinoinnin parantamiseksi Thorupin kalastajat ovat alkaneet myydä kalaa suoraan asiakkaille aluksessaan, joka on muutettu omintakeiseksi myymäläksi. He ovat saaneet luvan kiinnittää aluksen aivan
Kööpenhaminan ydinkeskustaan Nyhavnin lähellä sijaitsevalle Havnegadelle. Alue on yksi Tanskan pääkaupungin viehättävimpiä turistikohteita (pienen merenneidon jälkeen tietenkin). Ainutlaatuinen ympäristö on loistava
paikka esitellä Thorupstrandin tuotteita.
Kala tuodaan kaksi tai kolme kertaa viikossa rekalla
Kööpenhaminaan. Sen tuoreempaa kalaa kaupungista
on vaikea löytää, sillä Thorupstrandin alukset tekevät
vain päivän kestäviä kalastusmatkoja. Kilta on palkannut keittiömestarin hoitamaan kauppaa, jossa myydään
kokonaisen tuoreen kalan lisäksi fileitä, tuoreita kalapurilaisia ja muita pieniä kala-annoksia. Alus on sisustettu
kokonaan uudelleen, jotta sinne on saatu mahtumaan
tuorekalatiski ja asiakastilaa. Kesällä laivan kannelle
avataan pieni terassi, jolla asiakkaat voivat nauttia
kevyttä kalapurtavaa kaupunginosassa, joka on kuulu
työpäivän päätteeksi nautittavista drinkeistään.

1 Lisätietoja Thorupstrandin kalastajakillasta löytyy osoitteesta http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/ tai
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/jesper_andresen_en.pdf.
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Tärkeimmät opetukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta:
lisäarvoa paikallisiin kalastustuotteisiin, paikallisyhteisön yritys
>> Tulokset: Vähimmäistavoite päivittäiselle kalamyynnille on 1 500 euroa, ja vaikka myymälä ei
vielä ole saavuttanut tätä tasoa, myyntiluvut ovat
kasvussa. Kalastajat saavat saaliistaan paremman
tuoton, ja jos ylimääräistä tuottoa tulee, kilta ostaa
sillä lisää kiintiöitä kalastajilleen. Kauppa työllistää
jo yhden henkilön kokopäiväisesti ja kaksi henkilöä
osapäiväisesti. Myös killan jalostuslaitos on saanut
lisää töitä myymälän ansiosta.
>> Siirrettävyys: Kalastajien omistama myymälä on idea, joka voidaan siirtää minne tahansa, kunhan potentiaaliset markkinat eivät sijaitse kovin kaukana. Tämän tyyppisiin hankkeisiin liittyviä kustannuksia ei kuitenkaan pidä aliarvioida.
>> Loppukommentti: Myymälä on yksi monista hankkeista, joita Thorupstrandin dynaaminen kalastajakilta on
kehittänyt säilyttääkseen kalastajayhteisönsä. Innovatiivinen markkinointi ja yhteisön kiintiöiden yhteishallinta ovat tämän kalastajayhdistyksen erityispiirteitä.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen kokonaiskustannukset: 268 000 €
>> EKTR: n toimintalinja 4: 33 500 €
>> Kansallinen yhteisrahoitus: 33 500 €
>> Yksityinen rahoitus: 210 000 €

Hankkeen tiedot
Nimi: Jammerbugt-myymälälaiva
Kesto: joulukuusta 2013 tähän päivään
Tapaustutkimuksen ajankohta: toukokuu 2014
Hankkeen vetäjä
Thorupstrand Kystfiskerlaug
www.thorupstrandfisk.dk | www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk
FLAG-ryhmän tiedot:
Pohjois-Jyllannin FLAG-ryhmä
Lars Hedegaard
lahd@frederikshavn.dk | +45 98 458 007 | www.fiskerilagnord.dk
FLAG-tiedote

Toimittaja: Euroopan komissio, Meri- ja kalastusasioiden pääosasto, pääjohtaja.
Vastuuvapauslauseke: Vaikka meri- ja kalastusasioiden pääosasto vastaakin asiakirjan koko tuotannosta, se ei ole vastuussa asiakirjan sisällöstä eikä takaa tietojen
oikeellisuutta.
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