
S P R A W O Z D A N I E 

z wizyty roboczej w Simrishamn (Szwecja) w dniu 26 października 2012 r. r 

 

1. W skład grupy roboczej wchodziło 5 osób reprezentujących 4  LGR-y z terenu 

Województwa Zachodniopomorskiego ( w tym i przedstawiciel DLGR – pracownik 

biura Sławomir Herman); 

2. Realizacja poszczególnych punktów programu wizyty  przedstawiała się następująco : 

a/ godz. 8:00 – 9:00 – przybycie do Marine Center w Simrishamn, powitanie, 

śniadanie,  prezentacje poszczególnych uczestników spotkania, zarówno z polskiej jak 

i ze szwedzkiej strony, 

b/ godz. 9:00 – 9:30 – spotkanie z Dyrektorem Zarządzającym gminy Simrishamn, p. 

Ingvar Bengsston - relacje między samorządem lokalnym Simrishamn a lokalnym 

sektorem rybackim, 

c/ 9:30 – 12:00 – dyskusja na tematy dotyczące : 

- funkcjonowania sektora rybackiego oraz lokalnych grup rybackich w Szwecji i w 

Polsce , 

- problemów zanieczyszczenia wód  Morza Bałtyckiego, polityki Unii Europejskiej 

wobec rybołówstwa,  ochrony zasobów flory i fauny Morza Bałtyckiego, 

- możliwych tematów do podjęcia w ramach współpracy międzynarodowej LGR-ów z 

terenu Województwa Zachodniopomorskiego i LGR-u z Simrishamn,  

d/ 13:00 – 14:00 – spotkanie z p. Ann Marie Camper – koordynatorem regionalnego 

biura ds. rozwoju projektów związanych z wodą, 

e/ 14:00 – 15:00 – spotkanie z przedstawicielem organizacji ekologicznej KIMO 

realizującej projekt pod nazwą „Fishing for Litter”, którego celem jest bieżące 

oczyszczanie wód Morza Północnego Morza Bałtyckiego z wszelkiego rodzaju 

zanieczyszczeń generowanych przez człowieka, 

f/ 15:00 – 16:30 – zwiedzanie portów rybackich w Simrishamn i w Brantevik  , 

g/ 16:30 – 17:00 – zapoznanie uczestników wyjazdu z przyjazną środowisku metodą 

połowów dorsza, testowaną aktualnie przez rybaków z Brantevik (metoda „na kosze” 

zastępująca połowy włokowe w celu ochrony foki szarej),  

h/ 17:00 – 17:30 – podsumowanie wizyty, uzgodnienie planu dalszych działań 

zmierzających do zrealizowania projektów współpracy. 

i/ 17:30 – wyjazd do Ystad  na prom powrotny do Świnoujścia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wnioski i ustalenia : 

 

1. Strona szwedzka wyraziła duże zainteresowanie podjęciem współpracy z grupą 

zachodniopomorskich LGR-ów w dwóch grupach tematycznych : 

a/ rybackiej (wymiana doświadczeń i poglądów na temat funkcjonowania unijnego 

rynku rybnego, polityki UE w sprawie rybołówstwa na Bałtyku, grup producentów 

ryb, limitów połowowych, ochrony zasobów rybnych i innych zasobów 

przyrodniczych na Bałtyku, sprzedaży bezpośredniej ryb, dywersyfikacji i 

reorientacji działalności rybackiej, ekologii, relacji między lokalnymi władzami 

samorządowymi a sektorem rybackim, stosowania proekologicznych metod 

połowowych, itp.) 

b/ turystycznej  ( wymiana doświadczeń w zakresie funkcjonowania turystyki 

wędkarskiej, turystyki zorientowanej na obszary wodne, agroturystyki a także 

promocji produktów regionalnych, itp.) 

Szwedzi zwracali uwagę , że po raz pierwszy mają do czynienia z inicjatywą 

polską i bardzo to cenią.   

 

2. Pierwszym projektem współpracy będzie organizacja wizyt studyjnych grup 

rybaków z Polski (Zachodniopomorskie) i ze Szwecji (Południowa Scania) , a 

także przedstawicieli lokalnych i regionalnych struktur samorządowych 

odpowiedzialnych za współpracę z sektorem rybackim, z udziałem zaproszonych 

przedstawicieli ministerstw branżowych oraz Komisji UE z Brukseli. 

Wizyty powinny zostać tak zorganizowane, aby rzeczowa dyskusja z udziałem 

profesjonalnie przygotowanych do tego moderatorów miała żywy i konstruktywny 

charakter (praca w zespołach roboczych, prezentacja wyników prac zespołów na 

sesji plenarnej). Poza tym wizyty powinny przyczynić się do integracji środowiska 

rybaków, lepszego poznania ludzi z innego kraju i  zamieszkiwanych przez nich 

regionów (atrakcje turystyczne, przyrodnicze i historyczne) .  

 

3. Strona szwedzka przyjęła zaproszenie do wzięcia udziału w organizowanej przez 

LGR „Zalew Szczeciński” i Północnokaszubską LGR konferencji poświęconej 

problemom związanym z nadmierną populacją kormorana (15 listopada b.r.  w 

Gdyni). Uzgodniono również, że w miesiącu grudniu lub styczniu przedstawiciele 

LGR-u z Simrishamn przyjadą do Polski w celu uzgodnienia szczegółów 

projektów współpracy, tak aby można je było realizować na przełomie kwietnia i 

maja 2013 roku. 

 

4. Koordynatorem projektu ze strony polskiej jest LGR „Zalew Szczeciński”            

(p. Andrzej Szczodry). 

5. Koordynatorem projektu ze strony szwedzkiej jest p. Vesa Tschernij z 

Simrishamn. 

 


