Hanketiivistelmä
Osuustoiminnallinen kauppayhtiö ”Bagenkop Fisk”
Langeland FLAG

Langeland, Tanska

RUOTSI

Hankkeen kuvaus
Neljä tanskalaista kalastajaa perusti yhdessä
oman kauppayhtiön suuren kalakaupan lopetettua toimintansa ja markkinatilaisuuksien
vähetessä alueella. Yhtiö on sittemmin laajentanut toimintaansa tarjontaketjun loppupäässä
perustamalla pienen kalankäsittelylaitoksen,
liikkuvan kalakaupan ja savustamon. Yhtiö työllistää paikkakunnalla kuusi henkeä.

TANSKA
Langeland FLAG

SAKSA

Hanke alkoi vuonna 2009 maanlaajuisen kalakaupan sivuliikkeen lopetettua toimintansa paikkakunnalla, minkä
jälkeen paikalliset kalastajat pystyivät myymään saaliinsa ainoastaan 400 kilometrin päässä sijaitsevassa
Hirtshalsin huutokaupassa. Koska tilanne ei miellyttänyt neljää kalastajaa Bagenkop Harbourista (joka sijaitsee
Langelandin saaren eteläkärjessä), he päättivät perustaa paikallisen FLAG-ryhmän tuella Bagenkop Fisk nimisen
yrityksen hoitamaan sekä jälleenmyyntiä että tukkumyyntiä.
Langelandin asukkaita tavoiteltiin perustamalla Bagenkopiin kalakauppa, ja tukkumyyntiä varten kalastajat ostivat kylmärekan, jolla he pystyivät kuljettamaan tuoretta kalaa niin saarella kuin kauempanakin sijaitseville ravintoloille ja yrityksille.
Hankkeen toinen vaihe käynnistyi vuonna 2011 jälleen
yhteistyössä paikallisen FLAG-ryhmän kanssa. Ryhmä
palkkasi paikallisen avustajan tukemaan paikallisia yrityksiä näiden kehittäessä uusia toimintoja. Bagenkop
Fisk kehitti tässä yhteydessä uusia tuotteita ja laajensi
tuotevalikoimansa fileisiin ja savukalaan.
Kalastajat hakivat hiljattain kolmannen kerran tukea
hankkeen laajentamiseksi. Tarkoituksena oli hankkia
liikkuva kalakauppa, jolla voidaan toimittaa kalaa liian
kaukana Bagenkopista asuville yksityisasiakkaille.
Liikkuvan kalakaupan ansiosta yritys voi myydä
bagenkopilaista kalaa eri puolille Langelandia ja myös
naapurisaarelle Fyniin.
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Tärkeimmät kokemukset
>> Merkitys FARNET-sivuston teemojen kannalta: Paikallisten kalastustuotteiden arvon
lisääminen, vaihtoehtoinen markkinointi.
>> Tulokset: Hankkeen ansiosta on vuodesta 2009
lähtien luotu kuusi uutta työpaikkaa (viisi ihmistä
työskentelee vuoroin tuotannossa, myynnissä ja
logistiikassa ja yksi hallinnossa). Työpaikkojen ja
uuden elinkeinotoiminnan lisäksi hanke parantaa
paikallista elämänlaatua tarjoamalla paikkakunnan asukkaille ja matkailijoille tilaisuuden ostaa
saarelta pyydettyä tuoretta kalaa, mikä ei ollut
aiemmin mahdollista.

Kalastaja Ulrik Kølle on yksi neljästä Bagenkop Fiskin perustajasta

>> Siirrettävyys: Hanke voisi herättää kiinnostusta alueilla, joilla paikallisen kalan jakelukanavat tukkeutuvat
tai katoavat yllättäen (esim. perinteisen markkinointiyhtiön lähdettyä alueelta), jolloin tarjoutuu toimintaedellytyksiä riittävän asiantunteville ja motivoituneille paikallisille kalastajille, jotka haluavat perustaa alan
yrityksen.
>> Loppukommentti: Bagenkop Fiskin saamat neuvonta- ja tukipalvelut paikalliselta FLAG-ryhmältä ovat auttaneet kalastajia selviytymään ja laajentamaan hankettaan hyvin tuloksin. FLAG-ryhmä on ollut hankkeessa
mukana alusta lähtien neljän reippaan kalastajan kumppanina. Hankkeessa oli alun perin vain neljä kalastajaa, mutta nykyisin siinä ovat mukana useimmat paikalliset kalastajat, jotka myyvät kalasaaliitaan
yhteisyritykselle.

Kokonaiskustannukset ja EKTR: n rahoitusosuus
Hankkeen kokonaiskustannukset: 191 952 € (vaihe I: 56 762,37 €; vaihe II: 101 990,17 € ja vaihe III: 33 200 €)
>> EKTR: n toimintalinja 4: 40 486 €
>> Kansallinen yhteisrahoitus: 40 486 €
>> Yksityinen rahoitus: 110 980 €

Hankkeen tiedot
Nimi: Osuustoiminnallinen kauppayhtiö Bagenkop Fisk
Kesto: kaksi vuotta (2009–2011)
Tapaustutkimuksen ajankohta: Toukokuu 2014
Hankkeen vetäjä
Neljä kalastajaa | www.bagenkopfs.dk
FLAG-ryhmän tiedot
Langeland FLAG | amw@langeland.dk
+45 6251 35 05 | Langelandin 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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