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NEDERLÄNDERNA
Projektöversikt
Med hjälp av en nyutvecklad värdekedja för
färskvaror kan färska lokala räkor från Belgien
erbjudas under längre tid, utan att konserveringsmedel behöver användas. Med hjälp av
bättre kok- och kylmetoder har flamländska fiskare väsentligt förbättrat hållbarheten och
stärkt konkurrenskraften hos sitt småskaliga
kustfiske.
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Belgiska räkor handskalas ofta utomlands och de
flesta har rest långt innan de kommer tillbaka för att
säljas på den lokala marknaden. Detta kräver omfattande användning av konserveringsmedel och ibland
infrysning. Konsumenter har tillgång till färska räkor
som fångats lokalt, men främst i oskalad form och
med en hållbarhet på bara fyra dagar, eftersom de traditionellt kokas och kyls ombord med hjälp av obehandlat havsvatten.
I Flandern stödde FLAG ett projekt som samlade det
flamländska fiskeriförbundet (VVV) och ett lokalt litet/
medelstort företag, Brevisco BVBA, för att ta fram ett
optimerat kok- och kylsystem baserat på forskning vid
det flamländska institutet för jordbruks- och fiskeriforskning (ILVO) och som finansierats av EFF inom ramen för Område 3. En landbaserad prototypanläggning
byggdes som möjliggjorde en exakt kontroll av kokprocessens temperatur, tid och salthalt, för att respektera
HACCP-normer, undvika kontaminering med bakterier och garantera intensiv kylning. Denna nya process har
gjort den naturliga hållbarheten för färska lokala räkor väsentligt längre och gjort dem mer konkurrenskraftiga,
utan att använda konserveringsmedel.
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Viktiga erfarenheter
>> Relevans för Farnet-teman: Tillföra mervärde till fiskeriprodukter, förbättra värdekedjan.
>> Resultat: Projektet resulterade i att en landbaserad prototypanläggning för kokning och kylning utvecklades och uppfördes, och som kan förlänga livslängden för färska räkor från fyra dagar till 14, utan att konserveringsmedel behöver användas. Det betyder en ny nischprodukt med hög kvalitet som kan differentieras
från volymprodukter på den lokala marknaden. Fiskare kan ta in sina räkor för att förädlas på land och gynnas
av bättre priser och får dessutom möjlighet att nå nya marknader, längre in från kusten.
>> Överförbarhet: Många traditionella produktionsmetoder runt om i Europa skulle gynnas av en kritisk
granskning för att identifiera brister och ta fram lösningar som tillför mervärde till de befintliga metoder som
används. Som framgår av den här studien kan små förbättringar av hur värdekedjan fungerar verkligen ge
upphov till betydande ekonomiska fördelar. FLAG kan spela en viktig roll för att främja kunskapsöverföring
och göra att forskning tillämpas i praktiken.
>> Avslutande kommentar: Detta projekt bygger på tidigare forskning som finansierats inom ramen för
Område 3 av EFF. Område 4 användes som ett sätt att arbeta med lokala företagare för att praktiskt tillämpa
tidigare förvärvade kunskaper.

Totalkostnad och EFF-bidrag
Total projektkostnad: 231 250 €
>> EFF Område 4: 84 406,25 € (36,5%)
>> Nationell medfinansiering: 112 156 € (48,5%)
>> Enskilda bidrag: 34 687,50 € (15%)
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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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