Interreg 5B NSR project (“Reframe”). The Danish Pilot: “Islands of Denmark”

Et oplæg i synopsis til et 4-årigt EU-projekt

Projektet handler om at kombinere lokal fødevareproduktion med lokal afsætning (regional food frame,
forkortet ”Reframe”). Afledte effekter af denne form for cirkulær økonomi er:





profilering af lokaliteten på basis af den lokale fødevareproduktion – synergi i markedsføring af
hhv. fødevarer og turisme
mere beskæftigelse til forarbejdning af primær produktion og dermed mere bæredygtige
lokalsamfund
mere bæredygtighed i produktion qua udnyttelse af lokalitetens særlige forudsætninger og mindre
transport
business cases baseret i højere grad på værditilvækst i samtlige led fra jord til bord – i stedet for
konkurrence på marginalomkostninger i den strukturudviklede primærproduktion.

Dertil kommer, at lokal omsætning af produktionen kan være medvirkende til, at flere små producenter,
drevet af en ide, kommer over tærsklen til succes; og dermed kan lokal afsætning fremme screeningen af
de ideer, som rummer fremtidens fødevarer på verdensmarkedet.
Alt dette er jo i grunden så elementært og indlysende, så hvorfor skrive det igen. Det store spørgsmål er –
hvorfor f….. gør vi det ikke bare? Det er, hvad nærværende projekt handler om at svare på og finde en
løsning på.
Projektet rummer en række definerede indsatser:






Kortlægning af lokalitetens potentialer for fødevareproduktion og forbrug (marked).
Identifikation af flaskehalse og udvikling af plan til løsning af flaskehalsene.
Organisering af lokal produktion og afsætning – aftaler.
Formulering på lokal/regional plan af en politik til støtte for lokal afsætning af lokal produktion.
Videndeling nationalt og internationalt – identifikation af ”best practice”.

Det danske projekt er kooperativt – et buttom-up projekt – i modsætning til de øvrige pilot-projekter i
”Reframe” som er top-down indsatser drevet især af regioner. De økonomiske midler til Danmark og
processerne skal ud at virke i fødevarenetværkene, drevet af aktører i fødevareproduktion. Tovholder på
det danske pilot-projekt er ”Smagen af Danmark” paraplyorganisation for fødevarenetværkene i Danmark.
Målregionen i det danske pilotprojekt er de danske øer, og modellen i projektet er fødevarenetværk på
minimum tre øer. Der er flere grund til, at fokus i det danske projekt er øerne:


De danske øer udgør levende laboratorier for udvikling af bæredygtige lokalsamfund. Færgen er
målepunktet, hvor man registrer, hvilken indflydelse et incitament har på aktiviteten i
lokalsamfundet.








Øerne er generelt turismedestinationer og generelt opmærksomme på at profilere sig på basis af
lokal fødevareproduktion. Gevinsten ved at gøre så, er indlysende.
Øerne i Danmark har en mangfoldighed af særlige naturgivne vilkår, som gør en
fødevareproduktion, hvor lokalitetens særlige forudsætning afspejler sig i kvalitetsegenart, særligt
fordelagtige. Ø-specialiteter® er et registreret varemærke forbeholdt sådanne terroir-produkter.
Relativt skrøbelige øsamfund har særlige muligheder for at markedsføre sig i ø-riget Danmark med
et element af ”fair trade” på dansk.
Øerne har ekstra udgifter til logistik – færgebilletten, hvilket bidrager til at gøre lokal omsætning af
høj-værdi, forædlede produkter særligt fordelagtig.
De valgte øer skal udgøre selvstændige kommuner for at involvere lokal politisk
beslutningskompetence og for at man kan vurdere effekten af politiske beslutningsprocesser og
midler til intervention/stimulation.

Projektet er 4-årigt med forventet start 1. januar 2016. Der er ikke vanvittigt mange penge til rådighed - i alt
ca. 500.000 (+/- 100.000) til hvert fødevarenetværk. Det er jo til gengæld mange penge til de
fødevarenetværk, som ingen midler har. Til gengæld skal der dokumenteres en egen/medfinansiering af
samme størrelsesorden – mindst.

Partnere i det danske pilotprojekt:





Smagen af Danmark (koordinator i DK)
Mindst 3 selvstændige ø-kommuner
Småøernes Fødevarenetværk
Flere øer kan blive deltagere i hele projektperioden
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