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Projektöversikt
En fransk Område 4-studie ledde till en investering på 700 000 euro för att etablera en kooperativ förädlingsanläggning nära fiskehamnen St
Jean de Luz/Ciboure. Anläggningen levererar nu
tidigare underutnyttjade lokala fiskarter till
skolbespisningar och andra “kollektivbespisningar”.
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När Agglomération Sud Pays Basque, ett mellankommunalt organ, ställdes inför svårigheter att utveckla
gemensamma projekt inom jordbruks- och livsmedelssektorn – och särskilt i fråga om förädling av fiskeriprodukter – engagerade man en rad olika offentliga
och privata intressenter i en ingående genomförbarhetsstudie kring förädling och marknadsföring av
områdets fiskeriprodukter, särskilt de som landas i
Bayonne. Producenter, förädlare, kollektivbespisningar och offentliga organ samlades för att medverka
i analysen, som bidrog till att ta fram en handlingsplan
för att knyta samman utbudet av lokala fiskeriprodukter med nya lokala marknader.
Utfallet av detta initiativ innefattade att man identifierade en betydande efterfrågan från skolan och andra
“kollektivbespisningar” på fisk och skaldjur från närområdet för “direkt tillagning” och ledde till investeringar för att få till stånd en kooperativ förädlingsanläggning som levererar lokala fiskfiléer till skolan,
sjukhus och andra bespisningar i området. Den lokala
producentorganisationen, fiskerikommittén och kommunförbundet investerade alla i kooperativet, tillsammans med intressenter från den privata sektorn.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Tillföra mervärde, korta kretslopp.
>> Resultat: Projektet resulterade i en ingående studie av tillgång, efterfrågan och förädling av lokal fisk och
¨ledde till att en kooperativ förädlingsanläggning för 700 000 euro startades som filéar och fryser in lokal fisk
(den beräknas förädla 100 ton första året, för att öka till 130 ton andra året). Förädlingsanläggningen har
lyckats komma in på marknaden för “kollektiv bespisning” och resulterat i att fem heltidsjobb skapats i området och ytterligare två som förväntas tillkomma efter ett halvår.
>> Överförbarhet: Detta slags projekt är relevant för många fiskeområden, särskilt där den lokala fångsten av
fisk och skaldjur har svårt att komma in på den lokala jordbruks- och livsmedelsmarknaden. FLAG är väl positionerade för att sammanföra olika aktörer för att studera hinder och söka efter lösningar som gynnar flera
lokala sektorer.
>> Avslutande kommentar: Projektet visar hur Område 4 kan användas som startkapital för att studera nya
möjligheter för det lokala området och fungera som hävstång för att öppna för större investeringar från
utanför programmet så att möjligheterna kan sättas i verket.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Total projektkostnad (genomförbarhetsstudie): 72 000 €
>> EFF område 4: 12 240 €
>> Nationell medfinansiering: 6 120 €
>> Region och provins: 8 000 €
>> Projektansvarig (privat investering): 45 640 €

Projektinformation
Rubrik: Arrainetik kooperativ förädlingsanläggning
Längd: Studien pågick 2011–2013 och anläggningen startades i september 2014.		
Dag för fallstudien: Februari 2015
Projektansvarig
Agglomération Sud Pays Basque
Boris Epiard
deveco@agglospb.fr
+33 5 59 48 30 85
www.agglospb.fr
Närmare uppgifter om FLAG		
Côte Basque – Sud Landes, Frankrike
f.gallet@cidpmem6440.fr
+33 5 59 47 65 49
Côte Basque FLAG faktablad

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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