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Projektöversikt

SVERIGE

Thorupstrands
kustfiskarlag
(Thorupstrand
Kystfiskerlaug) har gjort om en av sina traditionella fiskebåtar till en flytande fiskaffär och fått
tillstånd att förtöja den i hjärtat av Köpenhamn.
Det ger fiskarlagets produkter särskilt tillträde till
den danska huvudstadens välbeställda marknad.

DANMARK

		
Thorupstrand Kystfiskerlaug är en unik sammanslutning som bildades av fiskare i Thorupstrand, en by som ligger
längst ut i den nordvästra delen av Danmark. Sammanslutningen bildades som en reaktion på förändringar i
fiskerilagstiftningen som infördes i mitten av 2000-talet och som innebar en privatisering av fiskekvoter. Därefter
kunde fiskekvoter köpas och säljas av fiskare, vilket ledde till en omfattande koncentration inom branschen där
större företag köpte upp den största delen av kvoten. Fiskarna i Thorupstrand gick samman och bildade ett fiskarlag som skulle ha till främsta uppgift att köpa upp kvoter för att säkerställa att möjligheterna till fiske skulle
förbli i den lokala gruppens händer.1
För att marknadsföra sina fångster bättre har fiskarna från Thorupstrand börjat sälja sin fisk direkt och använder
en av sina ombyggda båtar som unikt försäljningsställe. De har lyckats förtöja båten mitt i hjärtat av Köpenhamn,
närmare bestämt på Havnegade, nära Nyhavn, kanske den danska huvudstadens mest pittoreska och välbesökta platser (efter Den lilla sjöjungfrun, förstås). Den unika inramningen ger produkterna från Thorupstrand en
fantastisk exponering.
Fisken körs in med lastbil till Köpenhamn två till tre
gånger i veckan och tack vare att båtarna från
Thorupstrand bara gör dagsturer är den bland den
färskaste man kan hitta i huvudstaden. Laget har
anställt en kock för att sköta butiken, som utöver färsk
fisk också erbjuder filéer, färska fiskburgare och andra
smårätter. Invändigt har båten genomgått en omfattande ombyggnad för att bereda plats för en disk med
färsk fisk och kundutrymmen, och på somrarna kommer man att hålla en liten terrass öppen där kunder
kan avnjuta lättare fisksnacks i denna del av staden,
som är känd för att man tar en kvällsdrink där.
1 Mer information om Thorupstrand fiskarlag finns på http://www.thorupstrandkystfiskerlaug.dk/ och
http://ec.europa.eu/fisheries/reform/docs/jesper_andresen_en.pdf
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Tillföra lokala fångster mervärde, lokalt förankrat företag
>> Resultat: Minimimålet för fiskförsäljningen är 1 500
€ per dag och även om butiken ännu inte nått upp
dit, så ökar försäljningen. Utöver att fiskarna får
bättre avkastning för sina fångster, stannar eventuell ytterligare vinst kvar i laget för inköp av fler kvoter för sina fiskare. Butiken har för närvarande redan
skapat ett hel- och två deltidsjobb. Dessutom tillför
butiken mer jobb till lagets förädlingsanläggning.
>> Överförbarhet: Idén med en butik ägd av fiskare kan överföras till alla områden med en potentiell marknad
på ett inte alltför långt avstånd. Ändå får man inte underskatta de kostnader som är förknippade med denna
typ av initiativ.
>> Avslutande kommentar: Båtbutiken är ett av många projekt som utvecklats av det dynamiska fiskarlaget
från Thorupstrand, som kämpar för att bevara sitt fiskarsamhälle. Innovativ marknadsföring i förening med
gruppbaserad kvotadministrering är ett av denna fiskarförenings unika särdrag.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Total projektkostnad: 268 000 €
>> EFF område 4: 33 500 €
>> Nationell medfinansiering: 33 500 €
>> Privat finansiering: 210 000 €
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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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