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Резюме на проекта
Трапезарията на морето
Рибарска група FLAG: Северна Ютландия
Страндби, Дания

Страндби

Преглед на проекта
Този проект представлява пример на пазарна
иновация, водеща до създаване на успешно
МСП, в което са назначени 4 души, и което
само след две години реализира оборот от
над 1,5 млн. евро. Той се реализира в региона
Северна Ютландия, характеризиращ се с
намаляване на населението и по-високо ниво
на безработица в сравнение със средното за
страната.

Швеция
Дания

Проектът е разработен от Йеспер Педерсен, син на рибар, който вижда възможност за използване на морски водорасли като основа за създаване на нова продуктова гама.
Той създава ново предприятие, наречено „Havets spisekammer“, което буквално означава „трапезарията
на морето“. То разработва и продава различни хранителни продукти, в състава на които неизменно присъстват морските водорасли. Разработени са продукти като пастет за мазане с морски водорасли, салата
с морски водорасли и сол с аромат на морски водорасли. Морските водорасли успешно се използват и
като подправка в месни ястия, паста, хляб и шунка.
Компанията на Йеспер възлага производството на различните продукти на местни предприятия, специализирани в производството на основния продукт, като местни производители на хляб, паста или шунка.
След това той продава различните крайни продукти с общата търговска марка „Havets spisekammer“ в три
вериги хранителни магазини в Дания, а по-късно започва да ги изнася в Германия. Освен четирите нови
работни места, създадени в новото предприятие „Havets spisekammer“, тази нова продуктова гама допринася и за увеличаване на дейността на местните производители на крайните продукти.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Повишаване на добавената стойност, произвеждана на
местно ниво, и създаване на работни места.
>> Ефективност/ефикасност: Новата продуктова гама е успешно въведена в няколко датски магазина за
търговия на дребно и води до развитието на местните предприятия. Понастоящем морските водорасли, използвани в различните продукти, се внасят от Ирландия, но в бъдеще се планира да се използват повече от 200 вида морски водорасли, които се срещат в Дания. Сега Йеспер се опитва да мотивира
датските рибари да добиват местни морски водорасли, употребата на които подлежи на допълнителни
изпитвания с цел установяване на лечебните и полезните им свойства.
>> Приложимост на друго място: Пазарите на морски водорасли се разрастват в цяла Европа, тъй като
водораслите все повече се възприемат като вкусна и здравословна храна.
>> Последен коментар: Все още морските водорасли, използвани в хранителните продукти, не се добиват на местно ниво. Тук съществува невероятна възможност за интегриране на цялата верига чрез
започване на местно производство на морски водорасли. Трябва да се осъществят връзки с проекти на
други датски рибарски групи FLAG, които понастоящем развиват производството на морски водорасли
на местно ниво.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите по проекта: 100 000 евро
Финансиране от рибарската група FLAG: 40 000 евро
Други/ частни: 60 000 евро

Информация за проекта
Заглавие: „Havets spisekammer“ – „трапезарията на морето“
Продължителност: 2 години (2009—2011 г.)
Дата на конкретния пример: февруари 2011 г.
Вносител на проекта
Йеспер Педерсен
+45 98 48 00 02
http://www.havetsspisekammer.dk
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG „Северна Ютландия“, Дания
LAHD@frederikshavn.dk
+45 98458007
http://www.fiskerilagnord.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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