Mittetulundusühing Hiiukala
Lähetuse 2018-7 Ilmi Aksli 13.-16.03.18 rahvusvahelisele seminarile “FLAGs and local
resource management” tulemuste kokkuvõte.
23.-16.03.2018 Hispaanias Vigos toimus rahvusvahelisele seminarile “FLAGs and local
resource management”, mille peamisteks teemadeks olid senisest parem kohalike ressursside
kasutamise juhtimine ning kestlik majandamine. Ürituse organiseeris kalanduse algatusgruppe
ühendav organisatsioon Farnet.
Konverentsi läbivad teemad: kestliku majandamise teadlikkuse tõstmine, looduse ja
inimtegevuse tasakaalustatud arengu planeerimine. Töötubades käsitleti alateemadena
ressursside kasutamise juhtimist kohaliku tasandi koostöös, Natura 2000 aladel ja erinevatel
kaitsealadel, säästliku majandamisega tegelevate ettevõtete sertifitseerimist ja hilisemat
monitoorimist. Kalapüügivahendite innovaatiliste lahenduste ja kalaliikide kaasapüügi
regulatsioonide teema oli suunatud kestlikkusele, et tagada noorkalade ning nende liikide
arvukus ja hea tervis, mida me merest välja püüda ei taha.

Kestliku majandamise sertifikaadi teema küttis kirgi. Märke on palju ja sertifitseerimine
maksab. Kas see on ettevõttele lõpptulemusena üldse kasulik? See oli arutelu koht, siin ei
antud vastuseid.
Üheks seminaril käsitletavaks teemaks oli: kuidas toetada kohalikke algatusi, mis on suunatud
kestliku arengu soodustamisele ja kohaliku ressursi väärtustamisele. Ilmi Aksli tutvustas
töögrupi arutelu käigus ühte võimalikku näidet: Hiidlaste Koostöökogu ja MTÜ Hiiukala
ühist projekti „Kohalik toit nähtavaks“
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Pildil arutelud töörühmades.
Seminarile olid kaasatud ka teadus-ja arendusautuste teadurid seitsmest EL riigist, kes andsid
kestliku majanduse teemadele teadlase vaate. Põnevamad neist olid doktorikraadiga
Sebastian Linke Göteburgi Ülikoolist Rootsist ja professor Thomas Hojrup Kopenhaageni
Ülikoolist Taanist. Nad tegelevad küll erinevate teemadega, kuid mõlemi teadustöid
iseloomustab uurimuste ja järelduste skaala tohutu ulatus. See laiub väga teaduslikust
keskkonna uurimisest kuni poliitika ja seadusloome kujundamiseni ning ka inimeste
meelelaadi ja käitumismustrite teaduseni välja. Ettekannete põhjal on mõlemi eesmärgiks
suurema pildi pidev ajakohastamine ja inimeste teadlikkuse suurendamine selles vallas.
Viimasel seminari päeval toimus tutvumine kestliku majandamise ja loodusega käsikäes
tegutsemise projektinäidetega Vigo piirkonnas. See oli hariv, sest hiidlased lähtuvad suures
osas Lääne-Eesti saarestiku biosfääri programmiala säästliku arengu programmist ja just
sarnast majandamise suunda tahame oma piirkonnas eelistada.
Põnevamad näited olid seotud varahommikuse kalaoksjoniga, vetikate kogumisega ja saadud
massist mulla valmistamisega ning väikesaartel säästliku turismi majandamisega.
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Kalaoksjon Vigos hommikul kl 04.00
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Vetikate ja adru kogumise tehnika.

Cíes Islands saarte looduspargi külastus. Saartel ei ole ühtegi prügikasti, oma prügi
tuleb külastajail saarelt lahkudes kaasa võtta.
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Seminaril tutvustati ka osavõtvate riikide põnevamaid projektinäiteid. Üheks selliseks oli
soomlaste Järki-Särki, mis väärindab seni vähe kasutust leidnud toorainet: särge. Kala
töödeldakse koos luudega ja erinevate kastmetega nii, et tekib maitsev kalaroog, mida purgist
võtta ja kasvõi leivale määrida. Toode on Soomes võitnud tohutu populaarsuse ja väidetavalt
on igal soomlasel vähemalt üks purk väärtuslikku kraami kogu aeg külmkapis olemas.
Särgede väärindamisel on ka laiaulatuslikum kasu Soome ökosüsteemidele. Nendes järvedes,
kus särjed on suures osas välja püütud, on oluliselt paranenud vee hapnikusisaldus ja
eluväärne keskkond järve taimedele ning väärtuslikele kalaliikidele nagu haug, koha jt.
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