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остров Лесьо, проток Категат, Дания

Læsø

Преглед на проекта
Местен рибар от остров Лесьо използва Ос 4, за
да инвестира в разработването на нова гама
продукти, базираща се на един недооценен
вид — морския дракон. Като добавя стойност
към този местен ресурс и създава „култов“
продукт, той насърчава повече хора да открият
както този вид риба, така и самия остров.

Дания

Швеция
Samsø

Ærø

Морският дракон е вид, който се среща в плитките води на Северно море и източната част на Атлантическия
океан. Въпреки прекалено голямата популация и пригодността за консумация от хора, този вид е известен
повече с отровния шип на гръбната му перка, отколкото с вкусното си месо. Поради тази причина лошата
му репутация отблъсква много любители на морска храна. На остров Лесьо местният рибар Бент Руле
решава да промени тази ситуация и с помощта на местната рибарска група FLAG разработва нови продукти, като превръща тази риба в местен деликатес.
Идеята е да създаде нов начин за приготвянето й, да го популяризира и да осигури на клиентите найдобрите условия за откриване на продукта. Затова Бент измисля начини за съхраняване на рибата в пресен или пушен вид на място и започва да я продава по атрактивен начин. Подпомагането по линия на Ос 4
му позволява да превърне съществуваща сграда в магазин за риба и рибен ресторант, както и да инвестира в продажби и оборудване за приготвяне, опаковане и доставка. Всичко това му дава възможност да
повиши популярността и привлекателността на тази недостатъчно използвана риба, която в момента е
най-поръчваната риба в менюто на новооткрития рибен ресторант.
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Основни поуки
>> Съответствие с темите на мрежата FARNET: Добавяне на стойност към местните рибни продукти
>> Резултати: Пушеният морски дракон е нов продукт в гамата от местни деликатеси, предлагани на жителите
и посетителите на рибарското пристанище Остерби. Тъй като рибата се опушва в разположеното наблизо
помещение за опушване на риба, притежавано от местен търговец на риба, цялата добавена стойност на
продукта остава в рамките на острова. Самият ресторант се счита за изключително успешен: през втората
година от неговото съществуване приходите му се удвояват в сравнение с тези от първата година, а през
третата година се увеличават с още 20 %; клиентите го възприемат добре и много от тях се връщат по
няколко пъти всяко лято (броят на посетителите в ресторанта се удвоява след неговото откриване през
2009 г.); а сравнителен анализ на ястията, продавани дневно, показва, че морският дракон, от който се продават 50 порции дневно, в момента е сред най-популярните ястия в ресторанта (заедно с рибните кюфтета,
като изпреварва норвежкия омар, от който се продават 30 порции дневно).
>> Приложимост на друго място: Този тип проект може да се приложи в други рибарски райони, в които
определени видове остават непознати за обществеността, но все пак имат потенциала да се превърнат
в ресурси, които са продуктивни от търговска гледна точка.
>> Заключителен коментар: Този проект илюстрира как малките предприятия могат да използват Ос 4, за да
приспособят своите предложения към местните ресурси. Това също е пример на добре насочена инвестиция в производствения процес, който с относително ниска финансова подкрепа може да промени имиджа
на продукта, за да се насърчи търсенето, което ще доведе до бърза възвръщаемост на инвестициите.

Общ размер на разходите и финансиране от ЕФР
Общ размер на разходите: €145 526
Финансиране по линия на Ос 4: 18 150 евро
Национално /регионално съфинансиране: 18 150 евро
Частно съфинансиране (лична инвестиция): 109 226 евро

Информация за проекта
Заглавие: Пушен морски дракон от Лесьо
Продължителност: 2009 г. — до настоящия момент
Дата на конкретния пример: януари 2012 г.
Вносител на проекта
Бент Руле
hbrulle@mail.tele.dk
+45 4045 0322
www.roeget-laesoe-fjaesing.dk
Информация за рибарската група FLAG
Рибарска група FLAG Læsø, Samsø, Ærø, Дания
karl.morten@svendborg.dk
+45 2288 7640
http://www.oe-lag.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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