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Този проект е пример за използване на рибните субпродукти, като се оказва подкрепа на
компания за аквакултури да произвежда свое
собствено рибно брашно от рибни отпадъци.

Компанията за аквакултури „Salinas del Astur“, която развъжда и търгува с лаврак и ципура, открива бизнес
възможност в отпадъчните продукти и рибните отпадъци, генерирани при местния пазар за риба. До този
момент рибните отпадъци не са създавали добавен стойност, а са били изпращани за изгаряне от общината. В
същото време покупката на рибно брашно предполага разходи в размер на 40 000 евро за компанията.
С подкрепата на Ос 4, компанията успява да инвестира в машина, която да й позволи да произвежда свое собствено висококачествено рибно брашно от местните рибни отпадъци. С новата машина и чрез комбиниране
на рибни отпадъци с хлебни трохи (също произвеждани от компанията от хлебни отпадъци, събирани на
местно ниво), проектът превръща отпадъците в ценен ресурс, като същевременно има положителни странични въздействия върху околната среда. Сега „Salinas del Astur“ произвежда 50 % от рибното брашно, което
се използва за дейностите на компанията, свързани с аквакултурите. Освен това в момента компанията разработва нови начини за подобряване на качеството на рибното брашно, като намалява водното му съдържание
(което в момента е 80 %). На по-късен етап компанията предвижда да увеличи производството на рибно
брашно, като започне да събира също и отпадъчните продукти от съседен пазар за риба (Isla Cristina), както и
други видове отпадъци от риба и морски дарове от местната консервна промишленост.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Диверсификация; околна среда; субпродукти; иновации
>> Резултати: Въпреки че стартира едва през септември 2011 г., по проекта вече е разкрито едно работно
място и компанията е успяла да намали разходите си за рибно брашно с 50 % (т.е. спестила е 20 000 евро за
година). Проектът също така е създал нов начин за използване на рибните отпадъци от местния пазар за
риба, както и за използване на известно количество хлебни отпадъци, генерирани на местно ниво. И не на
последно място, той е причината компанията да установи контакт с експерти от различни сектори и региони на Испания в опита си да подобри метода си на производство. Резултатът ще е повишаване на специализираните знания за района.
>> Приложимост на друго място: Този проект е приложим във всички рибарски райони, които се занимават
с дейности, свързани с отглеждане на аквакултури и рибовъдство, и които генерират рибни отпадъци в
достатъчен обем.
>> Заключителен коментар: Тази инициатива е добър пример за дейност, свързана с диверсификацията,
която е печеливша и същевременно прави практиките на компанията по-екологосъобразни.

Общ размер на разходите и финансиране по линия на ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 31 176 €
>> Ос 4 на ЕФР: 7 014,60 €
>> Национално/регионално съфинансиране: 7 014,60 €
>> Частно съфинансиране: 17 146,80 €

Информация за проекта
Заглавие: Рибно брашно от рибни отпадъци		
Продължителност: Дейностите се извършват от септември 2011 г. до днес.
Дата на конкретния пример: януари 2011 г.
Вносител на проекта
Salinas del Astur S.A.
Рафаел Родригес
rafael.rodriguez@puntaumbria.es
+34 615 39 74 85
www.puntaumbria.es/opencms/opencms/puntaumbria/content/sali/index_xmlpage.html
Информация за рибарската група FLAG		
Уелва, Испания
gdphuelva@asopescaluz.com 		
+34 959 344238
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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