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Επιτροπή

Περίληψη του έργου
Έργο λυκείου για μια βιώσιμη αλιεία
FLAG: Αρχιπέλαγος Vänern και Όρος Kinnekulle
Νότια Λίμνη Vänern, Σουηδία

Νορβηγία

Επισκόπηση του έργου:
Το έργο αυτό στηρίζει την αξιοποίηση των τοπικών ειδών μέσω μιας κοινοτικής πρωτοβουλίας
χωρίς αποκλεισμούς σε συνεργασία με μαθητές
τροφοδοσίας, αλιείς και επιχειρήσεις της περιοχής γύρω από ένα μικρό αλλά πολλά υποσχόμενο
έργο με σκοπό την αύξηση της ευαισθητοποίησης και την προώθηση του τοπικού και βιώσιμου
εφοδιασμού.

Αρχιπέλαγος Vänern
και Όρος Kinnekulle

Σουηδία
Λεττονία

Περίπου 130 αλιείς δραστηριοποιούνται στην τοπική Λίμνη
Vänern, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και δρυμό βιόσφαιρας της UNESCO, όπου τοπικά είδη
όπως το παχύχελο και ο λευκοκορέγονος αποτελούν είδη προστιθέμενης αξίας.
Ως μέρος της κατάρτισής τους, οι μαθητές τροφοδοσίας του
γυμνασίου La Gardie διαχειρίζονται ένα δημόσιο εστιατόριο στο
Lidköping, όπου αναπτύσσεται εκλεπτυσμένη κουζίνα με ιδιαίτερη έμφαση τη βιωσιμότητα. Στο δεύτερο έτος των σπουδών
τους, οι μαθητές καλούνται να φτιάξουν το δικό τους μενού
βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Αυτό στάθηκε η αφορμή για την ανάπτυξη ενός έργου με αντικείμενο την βιώσιμη αλιεία που είναι βασισμένο στην σουηδική εκδοχή της λίστας αγοραστή ψαριών και οστρακοειδών της
WWF που απάντησε σε ερωτήσεις μαθητών σχετικά με τα εξής:
>>
>>
>>
>>

ποια είδη ψαριών και οστρακοειδών πρέπει να χρησιμοποιούν ή να αποφεύγουν;
ποια είναι η δομή της αλιευτικής βιομηχανίας στη Σουηδία;
με ποιον τρόπο τα τοπικά είδη μπορούν να αποτελέσουν μια βιώσιμη εναλλακτική λύση;
πώς μπορούν να έρθουν σε επαφή με την τοπική αλιευτική κοινότητα;

Το έργο περιλάμβανε κατάρτιση για φοιτητές και εκπαιδευτικούς και ξεκίνησε με επισκέψεις εκπαιδευτικών,
μαθητών και του προμηθευτή ψαριών του σχολείου καθώς και του ιδιοκτήτη του τοπικού εστιατορίου και ενός
εκπροσώπου των αλιέων της Λίμνης Vänern στα ακόλουθα μέρη:
>>
>>
>>
>>

ιχθυόσκαλα του Γκέτεμποργκ
εταιρεία θαλασσινών (Svensk Fisk AB)
εστιατόρια (Sjömagasinet)
κέντρο οικολογικής κατάρτισης (Ekocentrum Foundation)
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Κύρια διδάγματα
>> Συνάφεια με τα θέματα του FARNEΤ: Προστιθέμενη αξία για τα τοπικά αλιευτικά προϊόντα, περιβάλλον, πολιτισμός και κοινωνία.
>> Αποτελεσματικότητα/αποδοτικότητα: Μέχρι το τέλος των επισκέψεων, 90
άτομα είχαν συμμετάσχει στις ανταλλαγές και το έργο αποδείχτηκε πολύ πετυχημένο ως προς την ευαισθητοποίηση των φοιτητών για τα τοπικά είδη. Η ποικιλομορφία και ποσότητα των συνταγών με ψάρι στο εστιατόριο τροφοδοσίας
διπλασιάστηκαν (αυξήθηκε η χρήση της πέρκας και του ποταμολάβρακου από τη
Λίμνη Vänern, ενώ πλέον σερβίρεται και το παχύχελο) και τώρα ξεπερνούν τα
πιάτα με κρέας. Επίσης, το έργο έδωσε ένα κίνητρο στους εκπαιδευτικούς και
αλιείς της περιοχής να συνεργαστούν πιο στενά μεταξύ τους, ενώ πολλοί είναι οι
αλιείς που έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους να συμμετάσχουν σε πρωτοβουλίες παρακολούθησης όπως να συνοδέψουν μαθητές σε ταξίδια με αλιευτικό
χαρακτήρα ή να δοκιμάσουν νέους τρόπους παρασκευής των αλιευμάτων.
>> Μεταβιβασιμότητα: Αυτό το χαμηλού κόστους έργο που ενισχύει τους δεσμούς με τους κύριους ενδιαφερόμενους παράγοντες μιας αλιευτικής κοινότητας, μπορεί να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές. Ένας από τους
στόχους του Άξονα 4 είναι η ενεργός συμμετοχή νέων σε τοπικές αλιευτικές κοινότητες. Το έργο αυτό παρουσιάζει ορισμένα βασικά βήματα για την επίτευξη του σκοπού αυτού: τη δημιουργία μιας ομάδας που απαρτίζεται από εκπροσώπους του τομέα της εκπαίδευσης και της αλιείας.
>> Τελικό σχόλιο: Το έργο ήταν ένα παράδειγμα επιτυχούς συμμετοχής και μεταφοράς γνώσεων εντός μιας
κοινότητας με ένα μακρόπνοο όραμα. Αν και επρόκειτο για ένα έργο μικρής κλίμακας, έχει τη δυνατότητα να
αποφέρει πιο μακροπρόθεσμα αποτελέσματα μέσω της διάχυσης των αποτελεσμάτων σε μεταγενέστερα
προγράμματα κατάρτισης και της εγκάρσιας κεφαλαιοποίησης των εμπειριών εντός της κοινότητας.

Συνολικό κόστος και συνεισφορά του ΕΤΑ
Συνολικό κόστος του έργου: €15 380 (138 000 SEK)
Άξονας 4: €7 690 (69 000 SEK) 50%
Άλλοι δημόσιοι πόροι: €5 851 (52 500 SEK)

Στοιχεία του έργου
Τίτλος: Έργο λυκείου για μια βιώσιμη αλιεία
Διάρκεια: Μάιος – Οκτώβριος 2010
Ημερομηνία μελέτης περίπτωσης: Απρίλιος 2011
Φορέας του έργου
Λύκειο De La Gardie, Lidköping
Συντονιστής: Gun Wallborg
gun.wallborg@lidkoping.se
Στοιχεία της FLAG:
Αρχιπέλαγος VänernκαιΌροςKinnekulle, Σουηδία
johanna.olsson@vanerkulle.se
+46 501-39 31 95
http://www.vanerkulle.se/
FLAG factsheet
Εκδότης: Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, Γενικός Διευθυντής.
Αποποίηση ευθύνης: Μολονότι η Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας είναι υπεύθυνη για τη συνολική παραγωγή του παρόντος εγγράφου, δεν φέρει
την ευθύνη για το περιεχόμενο ούτε εγγυάται την αξιοπιστία των στοιχείων.
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