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Подправка от раци за износ
Рибарска група FLAG: Средна и Северна Ютландия
Северна Ютландия, Дания 

Преглед на проекта
Икономическите и екологичните проблеми, 
причинени от свръхпопулацията на раците в 
Лимфьорд, се превръщат в бизнес възможност 
за местен преработвател на хранителни проду-
кти, когато японска компания демонстрира 
интерес към закупуване на овкусител, произ-
веден от раци. 

През последните 10 години популацията на раци в района на Лимфьорд се е удвоила. Раците унищожават 
ресурсите, които са ценни за местния рибарски сектор, като например хайвер, малки риби и миди, а тяхната 
свръхпопулация поражда както екологични, така и икономически проблеми. От известно време рибарите 
обмислят идеята да направят нещо полезно от раците, които до настоящия момент са били използвани 
недостатъчно. И когато японска компания демонстрира интерес към закупуването на течен овкусител, 
включващ натурални съставки, местната компания за производство на хранителни продукти, „Carnad“, 
вижда в това бизнес възможност.

Рибарската група FLAG „Мидт-Норд“ помага на компанията при първоначалното пазарно проучване, както и 
при осигуряването на средства за оборудване и машини. Благодарение на това „Carnad“ започва да лови 
местни раци и да произвежда от тях течен овкусител, който съдържа 98 % раци. След това продуктът се про-
дава на различни клиенти от сферата на хранително-вкусовата промишленост в Швеция, Франция и Германия.
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Основни поуки
 > Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към рибните продукти; околна среда; 

нови продукти

 > Резултати: Освен ползите за околната среда и местния рибарски сектор, компанията разширява своята 
дейност и пазар, а в настоящия момент изнася подправката от раци в Германия, Швеция и Франция. Досега 
„Carnad“ е произвела общо 7 тона от този овкусител. В момента се продават средно 150 кг подправки от 
раци месечно, което позволява на компанията да покрива производствените разходи и дори да реализира 
малка печалба. Въпреки че компанията още не е създала постоянно работно място, при необходимост тя 
наема няколко допълнителни работници на непълен работен ден (като двама от тях са рибари, които ловят 
раци). На по-късен етап компанията възнамерява да увеличи производството си, да наеме допълнителен 
персонал и да навлезе на азиатския пазар.

 > Приложимост на друго място: Тази инициатива може да предложи идеи на други райони с недостатъчно 
използвани или инвазивни видове.

 > Заклчителен коментар: Този проект предлага пример за печеливша дейност, свързана с недостатъчно 
използвани местни видове, чиято свръхпопулация застрашава съществуващия баланс на водните ресурси. 
Той също така акцентира върху начина, по който рибарските райони могат да създадат отношения и тър-
говски възможности в чужбина.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 250 496 евро

 > Ос 4 на ЕФР: 50 099 евро
 > Национално съфинансиране: 50 099 евро
 > Частно съфинансиране: 150 298 евро 

Информация за проекта
Заглавие: Подправка от раци за износ
Продължителност: Разработване на продукта от май 2010 г. до декември 2011 г.
Дата на конкретния пример: март 2012 г.

Вносител на проекта
CARNAD
Джони Кох
info@carnad.com
+45 7211 2143
http://www.carnad.com/

Информация за рибарската група FLAG
Средна и Северна Ютландия, Дания
LPM-sbu@aalborg.dk 
+45 9931 1944
http://www.fiskerilagmidtnord.dk/ 
Справочник за рибарската група FLAG

Редактор: европейска комисия, Генерална дирекция „Морско дело и рибарство“, Генерален директор.

Отказ от отговорност: въпреки че Генерална дирекция „Морско дело и Рибарство“ носи отговорност за цялостното изготвяне на този документ, тя не носи  
отговорност за съдържанието и не гарантира точността на информацията.
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