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Pietinė Venerno ežero dalis, Švedija

Norvegija

Projekto apžvalga
Pagrįstas bendruomenės įsitraukimo iniciatyva,
šis projektas remia vietinių žuvų rūšių vertės
didinimą, suburdamas viešojo maitinimo specialybės mokyklų moksleivius, žvejus ir vietos įmones į nedidelį, bet perspektyvų projektą, kuriuo
siekiama didinti informuotumą ir skatinti vietinį
ir tvarų apsirūpinimą.

Venerno salynas
ir Kinekulės kalnas

Švedija
Latvija

Vietiniame Venerno ežere žvejoja apie 130 žvejų. Tai didžiausias
gėlavandenis ežeras Europos Sąjungoje ir UNESCO biosferos
rezervatas, kurio vietinės žuvų rūšys, pavyzdžiui, vėgėlės ir seliavos, turi gerą potencialą kurti pridėtinę vertę.
La Gardie mokykla Lidšiopinge turi restoraną, ir veikla jame yra
mokymo programos dalis. Moksleiviai čia gilina virtuvės meno
žinias ir kuria originalius receptus, ypač atsižvelgdami į tvarumo
reikalavimus. Antraisiais kurso metais moksleiviai turi kurti savo
meniu pagal konkrečius kriterijus. Tai suteikė galimybę sukurti tvarios žuvininkystės projektą, paremtą švediška
WWF pirkėjo žuvų ir vėžiagyvių sąrašo versija. Projektas padėjo moksleiviams išspręsti tokius klausimus:
>> kurių rūšių žuvis ir vėžiagyvius reikėtų vartoti, o kurių vengti?
>> kokia yra Švedijos žvejybos pramonės struktūra?
>> kaip vietos žuvų rūšys gali tapti tvaria alternatyva?
>> kaip užmegzti ryšį su vietos žuvininkystės bendruomene?
Projektas apėmė moksleivių ir dėstytojų mokymą ir prasidėjo nuo mokytojų, moksleivių ir žuvų mokyklai tiekėjo, taip pat vietinio restorano savininko ir Venerno ežero žvejų apsilankymų:
>> Geteborgo žuvų aukcione
>> jūros gėrybių bendrovėse („AB Svensk Fisk“)
>> restoranuose („Sjömagasinet“)
>> ekologinio mokymo centre („Ekocentrum“fondas)
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Pagrindinės pamokos
>> Sąsajos su FARNET temomis: vietos žuvininkystės produktų pridėtinė vertė,
aplinkosauga, kultūra ir visuomenė
>> Efektyvumas: Vizitų pabaigoje į mainus įsitraukė 90 žmonių, ir projektas buvo
labai sėkmingas tarp moksleivių didinant susidomėjimą vietinėmis žuvų rūšimis.
Žuvų patiekalų įvairovė ir kiekis mokyklos restorane padvigubėjo (daugiau
suvartojama Venerno ežero ešerių ir sterkų, meniu papildė anksčiau neįtrauktos
rūšies žuvys – vėgėlės). Dabar žuvų patiekalų siūloma daugiau nei mėsos.
Projektas taip pat paskatino mokytojus ir vietos žvejus glaudžiau bendradarbiauti, o keli žvejai jau išreiškė susidomėjimą įsitraukti į tolesnes iniciatyvas,
pavyzdžiui, imti moksleivius kartu į žvejybos reisus ar bandyti naujus laimikio
ruošimo būdus.
>> Perkeliamumas: Šis pigus projektas, skatinantis ryšius su pagrindinėmis žvejybos bendruomenės suinteresuotosiomis šalimis, lengvai perkeliamas į kitus regionus. Vienas iš 4 krypties tikslų – įtraukti jaunimą į aktyvią vietos žuvininkystės bendruomenės veiklą. Šis
projektas nurodo keletą pagrindinių žingsnių, leidžiančių šį tikslą pasiekti: sukurti grupę, kurią sudaro švietimo ir žuvininkystės sričių atstovai.
>> Baigiamasis komentaras: Projektas atskleidė sėkmingą, ilgalaikę perspektyvą užtikrinantį dalyvavimą ir
žinių perdavimą bendruomenėje. Nors projekto aprėptis buvo nedidelė, jis turi galimybių pasiekti ilgesnio
laikotarpio rezultatų skleisdamas jau pasiektus rezultatus vėlesnėse mokymo programose, taip pat teikia
galimybių pasinaudoti šia patirtimi bendrijoje.

Bendros išlaidos ir EŽF įnašas
Bendros projekto sąnaudos: €15 380 (SEK 138 000)
4 kryptis: €7 690 (SEK 69 000) 50 %
Kitos viešosios išlaidos: €5 851 (SEK 52 500)

Projekto informacija
Pavadinimas: Mokyklos įgyvendinamas tvarios žuvininkystės projektas
Trukmė: 2010 m. gegužė–spalis
Problemos nagrinėjimo data: 2011 m. balandis
Projekto vykdytojas
De La Gardie mokykla, Lidšiopingas
Koordinatorius: Gun Wallborg
gun.wallborg@lidkoping.se
FLAG duomenys:
Venerno salynas ir Kinekulės kalnas, Švedija
johanna.olsson@vanerkulle.se
+46 501-39 31 95
http://www.vanerkulle.se/
FLAGFactsheet

Redaktorius: Europos Komisijos Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinio direktorato generalinis direktorius.
Garantijų atsisakymas: Nors Žuvininkystės ir jūrų reikalų generalinis direktoratas atsako už šio dokumento parengimą, jis neatsako už jo turinį ir negarantuoja
duomenų tikslumo.
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