Eiropas
Komisija

Projekta kopsavilkums
Augstskolas projekts, kas atbalsta ilgtspējīgu zvejniecību
FLAG: Vēnerna (Vänern) arhipelāgs un Kinnekulles (Kinnekulle) kalns
Vēnerna ezera dienviddaļa, Zviedrija

Norvēģija

Projekta pārskats
Šis projekts atbalsta vietējo sugu valorizāciju,
pateicoties sabiedrības iniciatīvai, kas tuvina
sabiedriskās ēdināšanas studentus, zvejniekus
un vietējos uzņēmumus, lai iesaistītos nelielā,
bet daudzsološā projektā, paaugstinot informētības līmeni un atbalstot vietējos un ilgtspējīgos
resursus.

Vēnerna arhipelāgs
un Kinnekulles kalns

Zviedrija
Latvija

Apmēram 130 zvejnieku darbojas vietējā Vēnerna ezerā, kas ir lielākais saldūdens ezers Eiropas Savienībā, un UNESCO biosfēras
rezervātā, kur labu potenciālu vērtības pievienošanai piedāvā vietējās sugas, piemēram, vēdzeles un repši.
Savas apmācības ietvaros La Gardie augstskolas sabiedriskās ēdināšanas studenti strādā publiskā restorānā Linčēpingā (Lindköping),
izstrādā smalkas un oriģinālas ēdienu receptes ar īpašu akcentu uz
ilgtspējību. Kursa otrajā gadā studentiem ir jāizveido savas ēdienkartes, ievērojot specifiskus kritērijus. Tas nodrošināja iespēju projekta izstrādei uz zivrūpniecības bāzes, balstoties uz Pasaules Dabas fonda zivju un vēžveidīgo iegādes saraksta
Zviedrijas variantu. Tādējādi tika sniegtas atbildes uz studentu jautājumiem par šādām tēmām:
>> Kādas zivju un vēžveidīgo sugas vajadzētu/nevajadzētu izmantot?
>> Kāda ir Zviedrijas zvejrūpniecības struktūra?
>> Kā vietējās sugas var nodrošināt ilgtspējīgu alternatīvu?
>> Kā sazināties ar vietējo zvejsaimniecību kopienu?
Projektā tika ietverta studentu un pasniedzēju apmācība, un tas sākās ar šādiem pasniedzēju, studentu un skolas
zivju piegādātāja, kā arī vietējā restorāna īpašnieka un Vēnerna ezera zvejnieku pārstāvja apmeklējumiem:
>> Gēteborgas zivju izsolē;
>> jūras produktu uzņēmumos („Svensk Fisk AB”);
>> restorānos („Sjömagasinet”);
>> ekoloģiskās apmācības centrā („Ekocentrum Foundation”).
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Pamatmācības
>> Saistība ar Eiropas Zivsaimniecību teritoriju tīkla (FARNET) tēmām: vērtības
pievienošana zivsaimniecības produktiem; vide, kultūra un sabiedrība.
>> Lietderīgums/efektivitāte: līdz apmeklējumu beigām pieredzes apmaiņā tika
iesaistīti 90 cilvēki, un projekts izrādījās ļoti veiksmīgs, jo palielināja studentu
interesi par vietējām sugām. Divkāršojās zivju recepšu dažādība un daudzums
(palielinājās Vēnerna ezera asaru un zandartu gatavošanas apjoms, un pašlaik
piedāvājumā ir iekļautas arī vēdzeles), pārsniedzot gaļas ēdienu apjomu. Tas arī
motivēja pasniedzējus un vietējos zvejniekus ciešākai sadarbībai, turklāt vairāki
zvejnieki jau ir izteikuši interesi piedalīties turpmākajās aktivitātēs, piemēram,
studentu iesaistīšanu zvejas braucienos vai jaunu loma pagatavošanas veidu
izmēģinājumos.
>> Nodošanas iespēja: šo rentablo projektu, kas veicina saiknes veidošanos ar galvenajām zivsaimniecību
kopienas interešu pusēm, ir viegli pārņemt arī citos reģionos. Viens no „Axis 4” mērķiem ir aktīva jauniešu
iesaistīšana vietējās zvejsaimniecību kopienās. Šajā projektā tiek ilustrēti daži pamatsoļi šā mērķa sasniegšanai: izveidot izglītības un zvejniecības pārstāvju grupu.
>> Noslēguma komentārs: projekts atspoguļoja veiksmīgu iesaistīšanos un zināšanu nodošanu kopienas ietvaros ar ilgtermiņa perspektīvu. Kaut arī šā projekta apjoms bija neliels, tam ir potenciāls nodrošināt ilgtermiņa
rezultātus, tā ieguvumus izvēršot turpmākajās apmācību programmās un gūstot labumu no šīs pieredzes
visā sabiedrībā.

Kopējās izmaksas un Eiropas Zivsaimniecības fonda ieguldījums
Projekta kopējās izmaksas: EUR 15 380 (SEK 138 000)
„Axis 4”: EUR 7690 (SEK 69 000 ) – 50%
Pārējā sabiedrība: EUR 5851 (SEK 52 500)

Projekta informācija
Nosaukums: Augstskolas projekts, kas atbalsta ilgtspējīgu zvejniecību
Ilgums: no 2010. gada maija līdz oktobrim
Lietas izpētes datums: 2011. gada aprīlis
Projekta atbalstītājs
De La Gardie augstskola Linčēpingā
Koordinatore: Guna Vallborga (Gun Wallborg)
E-pasts: gun.wallborg@lidkoping.se
FLAG informācija
Vēnerna arhipelāgs un Kinnelulles kalns, Zviedrija
E-pasts: johanna.olsson@vanerkulle.se
Tālr.: +46 501-39 31 95
http://www.vanerkulle.se/
FLAG faktu lapa

Redaktors: Eiropas Komisija, Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts, ģenerāldirektors.
Atruna: Kaut arī Jūrlietu un zivsaimniecības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par šā dokumenta vispārējo izveidi, tomēr tas nav atbildīgs par dokumenta saturu un
negarantē datu precizitāti.
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