Projektsammanfattning
”Bagenkop Fisk” kooperativt handelsföretag
Langeland FLAG

Langeland, Danmark

Projektöversikt
Fyra lokala fiskare från Danmark slog sig samman för att starta sitt eget handelsföretag sedan
en stor fiskhandlare slagit igen och avsättningsmöjligheterna i området blivit färre. Företaget
har sedan dess expanderat till leverantörskedjan i senare led genom att utveckla en liten
verkstad för förädling, en mobil fiskbutik och
ett rökeri. Sex jobb har skapats lokalt.
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Projektet startade 2009, sedan den lokala filialen till en rikstäckande fiskhandlare slagit igen, vilket innebar att
fiskarna bara kunde sälja sin fisk via auktionen i Hirtshals som ligger 40 mil bort. Missnöjda med denna situation
slog sig fyra fiskare från Bagenkops hamn (på ön Langelands sydspets) samman och beslöt att, med stöd från
den lokala FLAG, skapa ett företag – Bagenkop Fisk – som skulle handla både i parti och minut.
Detaljistledet inriktades på lokalbefolkningen på ön Langeland genom att man öppnade en fiskaffär i Bagenkop,
medan de fyra fiskarna för grossistledet köpte en lastbil med kylanläggning som gjorde att de kunde börja leverera färsk fisk till restauranger och företag både på ön och på längre håll.
2011 inleddes en andra etapp av projektet som ett
resultat av ett utökat samarbete med den lokala FLAG,
vilken engagerade en lokal främjare för att stödja
lokala företag med att utveckla nya verksamheter.
Genom denna process utvecklade företaget Bagenkop
Fisk ett nytt produktsortiment, däribland filéer och
rökt fisk.
Senare har fiskarna ansökt om en tredje utbyggnad av
sitt projekt för att köpa in en mobil fiskbutik så att
man ska kunna leverera fisk till privatkunder som bor
för långt ifrån Bagenkop. Denna investering i en mobil
fiskbutik gör att de kan sälja Bagenkop-fisk inte bara
på många platser på Langeland, utan även på den
intilliggande ön Fyn.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Tillföra lokala fiskprodukter mervärde, alternativ marknadsföring.
>> Resultat: Projektet har sedan 2009 skapat sex
nya jobb (fem anställda som arbetar omväxlande
inom produktion, försäljning och logistik samt en
anställd inom administration). Utöver jobben och
den mer omfattande näringsverksamheten stärker projektet lokal livskvalitet genom att erbjuda
bofasta och turister möjlighet att köpa lokalt
fångad fisk – en möjlighet som inte tidigare fanns
i området.

Ulrik Kølle, en av de fyra fiskare som grundade Bagenkop Fisk

>> Överförbarhet: Detta projekt skulle kunna vara
intressant för områden där distributionskanalerna för lokal fisk ställs inför en omvälvning eller kris (om t.ex.
det traditionella marknadsföretaget lämnar området) och kan ge lokala fiskare med relevanta kunskaper och
motivation utrymme för att engagera sig inom sektorn.
>> Avslutande kommentar: Den rådgivning och det stöd Bagenkop Fisk fått från den lokala FLAG har hjälpt
dem att med gott resultat leda och bygga ut sitt projekt. FLAG har varit engagerat i projektet från ett tidigt
skede och har fungerat som en partner för de fyra dynamiska lokala fiskarna. Medan fyra fiskare ursprungligen var engagerade i projektet, omfattar det i dag de flesta lokala fiskarna genom att de levererar sin fisk till
det gemensamma företaget.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Total projektkostnad: 191 952 € (Etapp I: 56 762,37 €; Etapp II: 101 990,17 €; Etapp III: 33 200 €)
>> EFF område 4: 40 486 €
>> Nationell medfinansiering: 40 486 €
>> Privat finansiering: 110 980€

Projektinformation
Rubrik: ”Bagenkop Fisk” kooperativt handelsföretag
Längd: Två år (2009–2011)		
Dag för fallstudien: Maj 2014
Projektansvarig
Fyra enskilda fiskare | www.bagenkopfs.dk
Närmare uppgifter om FLAG
Langeland FLAG | amw@langeland.dk
+45 6251 35 05 | Faktablad om Langeland FLAG

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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