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WPROWADZENIE
Ogólna charakterystyka projektu
Od wielu już lat rybołówstwo na Bałtyku przeżywa poważne trudności z powodu:
• znacznego ograniczenia połowów niektórych
atrakcyjnych konsumpcyjnie gatunków ryb (przede
wszystkim dorsza, ale również śledzia i łososia);
• wprowadzenia kosztownych, również dla rybaków, systemów kontroli i monitoringu połowów;
• skutecznego egzekwowania coraz bardziej rygorystycznych przepisów dotyczących ochrony środowiska, bezpieczeństwa pracy na morzu, certyfikacji
wyrobów pochodzenia morskiego itp.
Warunki prowadzenia działalności rybackiej stały
się mniej atrakcyjne dla większości rybaków, w związku z czym nastąpiła znacząca redukcja potencjału połowowego. Zjawiska te, choć w każdym kraju przebiegały
z różnym natężeniem i w różnych przedziałach czasu,
w istocie rzeczy były bardzo podobne do siebie.
Unia Europejska stara się rekompensować rybakom straty związane z obiektywną zmianą warunków
rybołówstwa na Bałtyku, a jednocześnie pobudzać zachowania rybaków w kierunku zgodnym z polityką Unii
wobec rybołówstwa.
Odbywa się to między innymi poprzez:
• stosowanie ograniczeń połowowych dla niektórych gatunków ryb;
• płacenie rekompensat finansowych za trwałe wycofanie jednostek rybackich z eksploatacji;
• subwencjonowanie działań sprzyjających dywersyfikacji, reorientacji i reorganizacji działalności rybackiej;
• dotowanie działań proekologicznych, poprawiających bezpieczeństwo pracy na morzu lub polepszających jakość produkcji.
Polscy rybacy w porównaniu do rybaków niemieckich, duńskich i szwedzkich stosunkowo od niedawna
podlegają regułom obowiązującym w Unii Europejskiej.
Dlatego niezwykle interesujące wydawało się skonfrontowanie ich poglądów i doświadczeń w tym zakresie z rybakami z innych, „starounijnych” krajów nadbałtyckich.
Doskonałym narzędziem do realizacji takich
zamierzeń okazał się środek 4.2 osi 4 Programu

INTRODUCTION
General characteristics of the project
For many years the Baltic Sea fishery has experienced considerable difficulties due to:
• significant limitation on fishing certain species attractive
to consumers (mainly cod, but herring and salmon as well);
• expensive fishing control and monitoring systems;
• effective enforcement of stricter and stricter regulations on environment protection, safety of labor at sea,
certification of sea-origin products, etc.
Fishing activities have become less attractive to
most fishermen which in turn caused the significant
reduction in the fishing potential. In fact, all the occurrences concerned, although of different intensity and
time of appearance, can be said to be quite similar.
The European Union makes efforts to provide fishermen
with the compensation for losses connected with the objective change in the Baltic Sea fishery and stimulate the
activities to follow guidelines of the European policy on
fisheries.
This can, among other things, be effected through:
• limitation on fishing certain species;
• financial benefits for permanent withdrawal
of fishing vessels;
• subsidies on action in favor of diversification,
reorientation and re-organization of fishery;

Operacyjnego „RYBY 2007–2013” umożliwiający
finansowanie projektów współpracy lokalnych
grup rybackich zorientowanych na wymianę doświadczeń i rozpowszechnianie dobrych praktyk
na obszarach uznanych za zależne od rybactwa.
Z inicjatywy LGR „Zalew Szczeciński” udało się
zorganizować i przeprowadzić projekt współpracy
pod nazwą „Rybołówstwo na Bałtyku – morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość”.
Celem projektu była wymiana doświadczeń rybaków polskich, niemieckich, duńskich i szwedzkich
w prowadzeniu działalności rybackiej na Bałtyku, funkcjonowaniu organizacji producenckich, w dywersyfikacji, reorientacji i restrukturyzacji działalności.
Zakres projektu obejmował:
• udział dwóch przedstawicieli (po jednym z Północnokaszubskiej LGR i LGR „Zalew Szczeciński”) w seminarium w Helsinkach poświęconym zagadnieniom
ekologicznym na Bałtyku;
• zorganizowanie trzech wyjazdów studyjnych dla
polskich rybaków do portów rybackich w Niemczech
(Freest, Sassnitz), Szwecji (Simrishamn) i Danii (na Bornholmie);
• zorganizowanie spotkania podsumowującego
wyjazd do Niemiec z jednoczesnym udziałem rybaków z różnych LGR-ów w obchodach Dnia Rybaka
w Świnoujściu;
• wydanie publikacji podsumowującej projekt.

• grants for environment-oriented action to improve
safety of labor at sea or improve product quality.
Polish fishermen, unlike the German, Danish and Swedish,
have been subject to European regulations for a relatively
short time. Therefore, it seemed interesting, to contrast their
opinions and experience with the ones expressed by the fishermen from ‘the old’ member states in the Baltic Sea region.
Action 4.2 of axis 4, Operational Program ‘FISH
2007–2013’ proved to be an excellent tool in this respect
since it provided funds for projects regarding the co-operation between FLAGs oriented towards the exchange of
experience and promotion of good practices in areas that
are recognized as the ones dependent on the fisheries.
It was an initiative of the ‘Szczecin Lagoon’ FLAG to
launch and successfully carry out the co-operation project called ‘The Baltic Sea Fisheries – Sea of Experience, Challenges and Questions about the Future’.
Aim of the project: exchange of experience of Polish,
German, Danish and Swedish fishermen regarding fishery
activities in the area of the Baltic Sea, operations of producers’ organizations, diversification, re-orientation and
restructuring of activities.
Scope of the project:
• participation of two representatives (one from ‘Północnokaszubska’ FLAG and one from ‘Szczecin Lagoon’ FLAG)
in a seminar in Helsinki on the Baltic environment issues;
• organizing three study visits of Polish fishermen to
fishing harbors in Germany (Freest, Sassnitz), Sweden
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(Simrishamn) and Denmark (Bornholm);
• organizing a meeting to follow up a visit to Germany
attended by fishermen representing different FLAGs and participating in ‘Fisherman’s Day’ celebrations in Świnoujście;
• publication of a project booklet.

Andrzej Szczodry,
kierownik biura LGR „Zalew Szczeciński”

Andrzej Szczodry
Office manager, ‘Szczecin Lagoon’ FLAG

Partner projects – 6 FLAGs, namely:
• ’Północnokaszubska’ FLAG;
• FLAG of Darłów;
• FLAG of Kołobrzeg;
• FLAG of Mielno;
• ‘Partnership of Lakes’ FLAG;
• ‘Szczecin Lagoon’ FLAG.
Map of partner FLAGs operation areas – see Enclosure
No. 1.
There were 217 participants (incl. over 80% of fishermen)
who took part in three study visits covered by the project.
Two employees of the Marine Fisheries Research Institute of
Gdynia, Mr Tadeusz Krajniak and Mr Marcin Rakowski, contributed enormously to a success of the study visits as moderators. Their reports and an account of Professor Psuty of the
Helsinki seminar are an important part of this publication.
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ACTION I

Udział w Baltic Sea FLAG Seminarium
w Helsinkach, 3–5 kwietnia 2013 r.

Participation in Baltic Sea FLAG Seminar in
Helsinki, 3–5 April 2013

Relacja – prof. dr inż. Iwona Psuty

Reported by: Prof. Iwona Psuty, Ph.D. (Eng.)

W dniach 3–5 kwietnia 2013 r. w Helsinkach odbyło się
spotkanie dwóch organizacji: South Baltic FLAG (skupiającej 12 FLAG z południowej Szwecji) i Finland FLAG ESKO
(skupiającej kilka FLAG z Finlandii), oraz przedstawicieli
innych FLAG z Finlandii, Szwecji, Łotwy, Litwy, organizacji
rybackich, instytucji naukowych, administracji lokalnej oraz
centralnej. Zaproszeni zostali również przedstawiciele HELCOM oraz FARNET (Europejska Sieć Obszarów Rybackich).
LGR „Zalew Szczeciński” reprezentowała prof. dr inż. Iwona Psuty z Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego w Gdyni. Północno‑
kaszubską LGR reprezentował członek Zarządu,
Michał Kohnke.
Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe
wyniki i projekty współpracy pomiędzy FLAG państw bałtyckich, realizowane zazwyczaj pomiędzy Szwecją a Finlandią. Prężnie działającą siecią współpracy jest KIMO
Baltic Sea – Organizacja Ochrony Środowiska utworzona
przez władze samorządowe kilkudziesięciu miast Szwecji, Finlandii, Estonii, Litwy i Kaliningradu, pracująca na
rzecz praktycznych rozwiązań problemów ochrony środowiska morskiego. Obecnie prowadzony jest między
innymi projekt współpracy pn. „Połowy morskich śmieci
i sieci widm na Bałtyku”. Polega on m.in. na wyposażaniu
rybaków w worki pozwalające na gromadzenie śmieci
napotkanych w trakcie połowów rybackich, a następnie
wsparcie logistyczne ich segregacji i wywozu z portów.
Projekt ten jest obecnie realizowany tylko w Szwecji.
W trakcie dyskusji obecni przedstawiciele z krajów
nadbałtyckich stwierdzili, że pomimo iż Bałtyk jest stosunkowo małym obszarem morskim w Unii Europejskiej, to skala konfliktów pomiędzy ochroną kilku gatunków zwierząt morskich a rybołówstwem nasila się
i jest to problem specyficzny dla tego regionu. Konflikty te dotyczą w szczególności foki szarej i kormorana.

A meeting of two organizations: South Baltic FLAG (association of 12 FLAGs from southern Sweden) and Finland
FLAG ESKO (association of several FLAGs from Finland)
and representatives of different FLAGs from Finland,
Sweden, Latvia, Lithuania, fishery organizations, research centers, local and national governments was held in
Helsinki on 3–5 April 2013. Representatives of HELCOM
and FARNET (European Network of fishery Areas) were
also invited.
The Szczecin Lagoon FLAG was represented by Prof.
Iwona Psuty, Ph.D. (Eng.) from the Marine Fisheries Research Institute of Gdynia and ‘Północnokszaubska’ FLAG
was represented by Michał Kohnke, Board member.
Results and projects of co-operation between Baltic Sea FLAGs, run primarily between Finland and Sweden), were presented. The KIMO Baltic Sea – Environment Protection Organization established by local
governments of several cities in Sweden, Finland, Estonia, Lithuania and Kaliningrad and working on practical
solutions to marine environment protection, is an active
co-operation network. At present, a co-operation project called ‘Waste and phantom net catch in the Baltic
Sea’ is being carried out. It consists, among other things, in providing fishermen with bags to collect litter found while fishing at sea, and in logistic support for the
segregation and removal of the litter from harbors. The
project is now being carried out in Sweden only.
During the discussion representatives of the Baltic
states said a conflict of interests between the protection of some sea animal species and fisheries
is growing bigger and bigger, although the Baltic
Sea is a relatively small area within the European
Union and the issue concerned is specific to this
region. The conflict mainly concerns grey seals
and cormorants.
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Partnerami w projekcie było 6 lokalnych grup
rybackich:
• Północnokaszubska LGR;
• Darłowska LGR;
• Kołobrzeska LGR;
• Mieleńska LGR;
• LGR „Partnerstwo Jezior”;
• LGR „Zalew Szczeciński”.
Mapa obszarów funkcjonowania lokalnych grup
rybackich – partnerów w projekcie – stanowi załącznik nr 1.
W trzech wyjazdach studyjnych, które były najważniejszą częścią projektu, uczestniczyło 217 osób,
w tym rybacy stanowili ponad 80%. Bardzo ważny
udział w organizacji i przebiegu wyjazdów studyjnych miało dwóch pracowników Morskiego Instytutu
Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego
w Gdyni, Tadeusz Krajniak i Marcin Rakowski, którzy
pełnili funkcje moderatorów. Ich obszerne relacje
z wyjazdów, wraz ze sprawozdaniem pani prof. dr inż.
Iwony Psuty z seminarium w Helsinkach, stanowią zasadniczą część niniejszej publikacji.
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Cele projektu:
• wymiana informacji i doświadczeń, w szczególności
dotyczących zarządzania gatunkami chronionymi a zarazem „konfliktowymi” (np. na północy Bałtyku na foki się
poluje, a w Polsce obowiązuje program reintrodukcji) oraz
rybołówstwem przybrzeżnym w poszczególnych krajach;
• skupienie się na problemach praktycznych – jaki
faktycznie jest wpływ fok i kormoranów na rybołówstwo, jaki jest jego wymiar ekonomiczny; stworzenie
wspólnej metodyki szacowania szkód;
• testowanie modyfikowanych narzędzi połowowych (przy udziale rybaków);
• optymalizacja zysków z eksploatacji tych zasobów, które jeszcze pozostały;
• rozpowszechnienie informacji z uwzględnieniem
grup docelowych w kontekście wywołania dyskusji na
temat szkodliwości/pożytków różnych źródeł pożywienia w przyszłości („co chcemy jeść?”).
W kolejnym dniu seminarium lider projektu BALTFIMPA postawił pytanie, w jaki sposób porozumienie Grup
Rybackich może się przyczynić do poprawy środowiska
morskiego.
Stwierdził, że brak chęci współpracy ze strony rybaków może być związany z ich poczuciem „bycia na
cenzurowanym”, ponieważ są postrzegani jako główne
zagrożenie dla środowiska morskiego.
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Experts presented results of the research on the
grey seal population in the Baltic Sea. They showed
the seals damage fishing gear and fish, feed on
fish and help breed parasites ( Pseudoteranova
decipiens) that result in higher costs of fishing
operations and fishermen dissatisfaction.
A way to avoid the loss is a change or modification to fishing gear. The fishermen, however, are quite
conservative and not cooperative. An issue of restrictive Finnish laws regarding the cormorant was discussed. In Sweden it is legal to shoot off 4000 birds and
destroy eggs, whereas in Finland hunting cormorants
is only allowed on Aland Islands.
During the meeting the work on a common project
participated by Baltic Sea FLAGs was going on to aim
at the following:
• exchange of ideas and experience regarding, in
particular, the management of protected and at the
same time ‘conflict’ species, (e.g. seals are hunted in
the northern part of the Baltic, whereas in Poland the
reintroduction program is implemented) and coastal
fisheries in certain countries;
• focus on practical issues – influence of seals and
cormorants on fisheries and its economic dimension;
establishing common procedures for the estimation of
losses;
• testing modified fishing gear (participation of
fishermen);
• optimization of profits generated by operation
of remaining resources;
• circulation of information with regard to target
groups to initiate a debate on advantages/disadvantages of different sources of food in the future (‘What
do we want to eat?’).
On the following day, a leader of the BALTFIMPA
project asked how the agreement of FLAGs can contribute to the improvement in the sea environment.
He said fishermen’s reluctance to co-operate can
be associated with their sense of ‘ being guilty’ since they are perceived as the main threat to the sea
environment.
Urszula Budzich-Szukała (FARNET) stated the
co-operation is very important to the Europe-

Urszula Budzich-Szukała (FARNET) stwierdziła, że dla
Komisji Europejskiej kooperacja jest bardzo ważna i w następnym okresie finansowania (2014–2020) rola współpracy regionalnej będzie jeszcze większa niż do tej pory. W tej
chwili na stronach FARNET znajduje się dużo ogłoszeń dotyczących możliwej współpracy, ale wydaje się, że jest to komunikacja
jednostronna – niewiele grup odpowiada na takie ogłoszenia,
każdy chce tworzyć własny projekt, zatem trzeba przebić się ze
swoim głosem, produktami danego projektu do decydentów.

an Commission and in the next financing period
(2014–2020) a role of the regional co-operation
will be even more crucial than today. Nowadays
FARNET website carries a number of announcements
about the possible co-operation, but it seems to be
a one-way channel – not many groups respond, each
tends to set up its own project, thus it is necessary
to get through to decision makers with the output of
a certain project.

Wnioski podsumowujące seminarium
w Helsinkach:
Istnieje pole do współpracy w ramach dużego projektu międzynarodowego, obejmującego nadbałtyckie
Grupy Rybackie. W przypadku Polski cele projektu powinny się skupiać na takich zagadnieniach, jak:
• stworzenie systemu raportowania szkód w Polsce (obecnie szkody spowodowane przez foki można
zgłaszać w MIR-PIB);
• wymiana informacji i opracowanie wspólnej metodyki wyliczania strat rybackich i środowiskowych;
• wymiana informacji, doświadczeń i uczestnictwo
w projektach mających na celu badanie skuteczności
i efektywności narzędzi rybackich „odpornych na foki”,
tzn. klatek dorszowych i żaków;
• rozwój i testowanie innych narzędzi rybackich,
odpowiednich dla rybołówstwa przybrzeżnego;
• rozwój metod monitorowania rybołówstwa rekreacyjnego (wędkarstwa), możliwości jego zrównoważonego rozwoju i wsparcia rozwoju obszarów nadmorskich;
• wymiana informacji, kontaktów i wspólne projekty rozwoju turystyki rybackiej i wędkarskiej;
• zaktywizowanie rybaków, którzy nie tylko w Polsce stracili motywację do współpracy ze środowiskiem
naukowym i władzami samorządowymi;
• informowanie społeczeństwa o korzyściach związanych z wykorzystaniem zasobów przybrzeżnych ryb
(jako produkt lokalny – tańsza produkcja i transport);
• ustanowienie wspólnej platformy współpracy,
będącej w stanie aplikować o fundusze europejskie
oraz formułować merytoryczny wkład w dyskusjach na
temat metod ochrony i zarządzania takimi gatunkami,
jak foka szara i kormoran, gdyż dotąd społeczeństwo
i Komisja Europejska słyszą głównie głos organizacji
pozarządowych lobbujących za zaostrzeniem ochrony.

Helsinki seminar conclusions:
There is a possibility for the co-operation within
a framework of a large project covering Baltic sea
FLAGs. As far as Poland is concerned, the project aims
should focus on the following:
• development of loss reporting system in Poland (today losses caused by seals can be reported to
the Marine Fisheries Research Institute of Gdynia);
• exchange of information and development of
common procedures for the estimation of losses;
• exchange of information and experience, participation in projects to evaluate the efficiency and effectiveness of ‘seal proof’ fishing gear, i.e. cod cages
and box traps;
• development and testing of other fishing gear
suitable for coastal fishery;
• development of procedures to monitor angling ,
sustainable development of the latter and support for
the growth of coastal areas;
• exchange of information and connections, and
common projects for the development of angling and
fishing tourism;
• activation of fishermen, who not only in Poland
have lost their motivation to co-operate with scientific circles and local self-government;
• providing the society with information on benefits from the use of coastal fish resources (as local product – cheaper production and transport);
• establishment of a common co-operation platform that would help apply for EU funds and provide
input to discussions on protection procedures and management of such species, as grey seal and cormorant
since the society and European Commission have only
heard the voice of NGOs that lobby for the stricter
and stricter protection.

DZIAŁANIE I

Eksperci przedstawili wyniki badań nad populacją
foki szarej na Bałtyku. Wskazano, że foki uszkadzają
narzędzia rybackie i ryby, żerują na rybach, a także
są wektorem pasożytów (Pseudoteranova decipiens),
co skutkuje wyższymi kosztami funkcjonowania rybołówstwa i niezadowoleniem wśród rybaków.
Sposobem na uniknięcie szkód jest zmiana lub modyfikacja narzędzi rybackich, jednak rybacy są dość konserwatywni i niechętnie współpracują. Podczas spotkania
omówiono też problem restrykcyjnego fińskiego prawa
w odniesieniu do kormorana. Podczas gdy w Szwecji pozwala się na odstrzał 4 tys. tych ptaków i można uszkadzać jaja, to w Finlandii polowania dozwolone są jedynie
na Wyspach Alandzkich.
Podczas spotkania pracowano nad stworzeniem
wspólnego projektu przy udziale FLAG z krajów
nadbałtyckich.
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ACTION II

Wizyta studyjna w Niemczech (Freest,
Greifswald, Stralsund, Sassnitz,
wyspa Rugia)

Study visit to Germany (Freest, Greifswald,
Stralsund, Sassnitz,
the Island of Rugen)

Relacja – mgr inż. Marcin Rakowski

Reported by: Marcin Rakowski, M.S.

W dniach 5–8 czerwca 2013 r. grupa 65 osób wzięła
udział w wyjeździe studyjnym do Niemiec. Program
wyjazdu obejmował porty we Freest, Greifswald,
Sassnitz i Stralsund.
Już w pierwszym odwiedzanym porcie, w liczącej
700 mieszkańców miejscowości Freest, uczestnicy mieli
możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem aktywnego portu rybackiego na terenie Meklemburgii– Pomorza Przedniego. Rybołówstwo i jego obsługa to wiodąca działalność gospodarcza w porcie należącym do
gminy oraz częściowo do spółdzielni rybackiej Fischereigenossenschaft „Pennemündung” Freest e.g. Część
portu zarządzana przez spółdzielnię rybacką jest jedną
z największych baz niemieckiego rybołówstwa bałtyckiego. Stale stacjonuje tam 29 jednostek rybackich,
głównie z Freest, choć członkami spółdzielni są również rybacy z okolicznych miejscowości. Stała współpraca prowadzona jest z 54 jednostkami rybackimi.

A group of 65 persons went to visit German harbors of
Freest, Greifswald, Sassnitz and Stralsund on 5–8 June
2013.
The first harbor on the tour was Freest, inhabited
by 700 people. The participants could learn how a busy
fishing harbor situated in Mecklenburg-Vorpommern
operates. The fisheries and related services are a key business in the harbor that is co‑owned by a municipality
and fishing co-operative called Fischereigenossenschaft
„Pennemündung” Freest E.G. A part of the harbor managed by the co-operative is the largest German Baltic Sea
fishing base. Twenty-nine fishing vessels, mainly from Freest, station there on the permanent basis. The harbor is
also a depot operating tourist cruises to harbors of islands
Usedom and Rugen, it houses a small repair shipyard for
yachts and a marina located in a separate basin. (One of
the largest German marinas is situated in Kröslin, adjacent to Freest). The harbor is a base of sea rescue units.

Port rybacki we Freest
Freest, fishing harbor

Poza rybołówstwem port obsługuje rejsy turystyczne do portów wyspy Uznam i Rugii, posiada
niewielką stocznię remontową dla jachtów oraz zlokalizowaną w osobnym basenie marinę ( jedna z największych marin w Niemczech znajduje się w sąsiadującej z Freest miejscowości Kröslin). Port jest
również bazą służb ratownictwa morskiego.
Basen rybacki portu został gruntownie zmodernizowany w latach 2001–2005, głównie dzięki wsparciu UE z funduszy strukturalnych dla rybołówstwa (16 mln marek). Powstałe wówczas
25 boksów rybackich ustawionych na nabrzeżu
wzbudzało szczególne zainteresowanie rybaków
ze Świnoujścia, gdzie podczas przebudowy bazy
rybackiej ustawione zostały podobne konstrukcje. Rybacy zrzeszeni w Spółdzielni dzierżawią
boksy, których ilość determinuje liczbę jednostek
korzystających z portu jako bazy. Spółdzielnia
prowadzi punkt skupu ryb, przetwórstwo (w tym
wędzarnia), handel hurtowy i detaliczny (sklep
rybny w miejscowości), a także jest właścicielem
stacji benzynowej na terenie portu. W strukturze
dochodów dominuje przetwórstwo i handel hurtowy (60%), połowy (30%), zaś handel detaliczny
i stacja dają około 10% przychodów spółdzielni.
Dywersyfikacja działalności pozwala na odciążenie działalności połowowej z kosztów utrzymania portu. Zrzeszeni w spółdzielni rybacy zobowiązani są do sprzedaży 95% swoich wyładunków

A harbor basin was completely upgraded in 2001–
2005 , mainly thanks to EU structural funds for the fisheries (DEM 16 million). Twenty-five boxes placed onshore
aroused the interest of fishermen from Świnoujście and
similar structures were then placed in the Polish harbor
during the reconstruction of a fishing base. Fishermen
associated in the co-operative lease the boxes, and the
number of the boxes determines the number of vessels
to station in a base. The co-operative runs a fish purchasing center, smoke house, retail and wholesale trade and
owns a gas station located in the harbor. Fish processing
and wholesale trade account for 60% of its revenue,
whereas the fishing for 30% and the gas station and retail trade for 10% accordingly.
The diversification of its operations makes it possible
to deduct fishing costs from the harbor running costs.
The fishermen associated in the co-operative have to sell
95% of the catch through a co-operative organization
(fish purchasing center) at a previously fixed prices.
A price for co-operative members is slightly higher
than a market price. Moreover, 5% of the catch remains
at fisherman’s disposal, and he can handle it on his own.
The co-operative board said secondary activities,
such as angling and tourist voyages, promoting own
products and fresh fish would attract tourists, which
in turn would be beneficial for fishermen themselves
and a nearby marina. The marina is popular due to
the vicinity of a fishing harbor. The arrival of tourists
fosters the secondary activities of the fishermen.

DZIAŁANIE II
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Port rybacki we Freest
Freest, fishing harbor

Część rybacka portu w Greifswaldzie
Greifswald, fishing sector of the harbor

9

DZIAŁANIE II

DZIAŁANIE II

Konferencja w Rubenow
Conference in Rubenow

poprzez struktury spółdzielni (centrum skupu
ryb), za ustaloną wcześniej cenę.
Dla członków spółdzielni cena jest nieco wyższa
od rynkowej. Co więcej – 5% wielkości połowów pozostaje w gestii rybaka, który może je wykorzystać
w dowolny sposób.
Według władz spółdzielni działalność poboczna
rybaków, polegająca na oferowaniu rejsów wędkarskich i turystycznych, promocji własnych wyrobów
i świeżych ryb przyciąga turystów, z czego korzystają sami rybacy oraz pobliska marina, która jest popularna przede wszystkim ze względu na bliskość
portu rybackiego. Napływ turystów wspomaga
z kolei działalność poboczną rybaków. Raz w roku
na terenie portu odbywa się festyn, na który przyjeżdża około 30 tys. gości.
Podczas zwiedzania portu polscy rybacy z satysfakcją zauważyli, że rybołówstwo niemieckie nie ma
nad polskim przewagi technologicznej, a wręcz odwrotnie, zostaje nieco w tyle. Przewagą jest natomiast doskonała organizacja odbioru i zagospodarowania wyładunków, która pozwala rybakom zająć
się jedynie połowami.
Podczas wizyty w Greifswaldzie odbyła się
konferencja z udziałem Lokalnej Grupy Działania
„Ostvorpommern LEADER/FIWIG”, zrzeszającej
miejscowych rybaków, przedstawicieli LGR z Polski
oraz regionalnego przedstawiciela instytucji zarządzającej.
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Once a year a fest is held in the harbor and some 30
thousand of visitors come to have a good time.
While visiting the harbor the Polish fishermen noticed with satisfaction that the Polish fishery seems to
be more advanced compared to the German one. The
German fishery, however, exhibits an excellent organization of the reception and handling of the catch, and
thus the fishermen can focus on fishing itself.
A conference attended by Local Activity Group
‘Ostvorpommern LEADER/FIWIG’ associating local
fishermen, representatives of a Polish FLAG and regional
managing authority was held while visiting Greifswald.
The German party made a presentation on the development and current problems of the East German
fisheries and activities of the local groups. The presentation aroused the interest of the Polish fishermen.
The situation of the German fisheries is, to a large
extent, similar to what is experienced by the Polish
fishermen.
The number of fishermen in Mecklenburg decreased
by 80%, from 1800 down to 300, over 20 years. Cod
fishing quota was reduced by more than a half, that of
herring by 90%, and the species concerned are the most
important ones in terms of fishing activities.
Fishermen are bothered by excessive inspections
(according to estimations, there are 7 inspectors per
1 fisherman), limitations: territorial (Natura 2000, wind
farms, offshore mining) and periodical (breeding season,
navy exercise).

Renate Hübner, Ralf Rosenow, Michael Schütt

Strona niemiecka przedstawiła prezentację dotyczące rozwoju i bieżących problemów rybołówstwa
wschodnich Niemiec oraz aktywności lokalnych
grup działania. Prezentacja ta spotkała się z dużym
zainteresowaniem polskich rybaków. Sytuacja rybołówstwa niemieckiego ma wiele analogii z rybołówstwem w Polsce.
W ciągu 20 lat liczba rybaków w Meklemburgii
zmniejszyła się z 1 800 do około 300, czyli o ponad
80%. O ponad połowę ograniczone zostały limity
połowowe dorszy, a prawie o 90% śledzi, będących
podstawowymi poławianymi tam gatunkami ryb.
Rybaków nękają nadmierne kontrole (wyliczono,
że na 1 rybaka przypada 7 kontrolerów), ograniczenia połowów: terytorialne (Natura 2000, farmy wiatrowe, przemysł wydobywczy) i czasowe (okresy lęgowe, manewry floty wojennej).
Problemem jest również wzrost kosztów prowadzenia działalności związany z kosztami paliwa,
sprzętu połowowego czy dostosowania jednostek
do zaostrzonych wymogów bezpieczeństwa na
statkach. Jednak problemem, który najbardziej połączył środowiska rybackie w Polsce i Niemczech,
jest nadmierny rozrost chronionej populacji kormoranów oraz wzrost populacji foki szarej. Zniszczenia
dokonywane przez foki łatwiej jest udokumentować, ponieważ żerują one na rybach uwięzionych
w sieciach, ale za prawdziwego niszczyciela zasobów uznano kormorana.

Podpisanie listu intencyjnego w Greifswaldzie
Sign the cross-border agreement

Stoiska handlowe podczas Sail Stralsund 2013
Stalls, Sail Stralsund 2013
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Lubmin – tereny dawnej elektrowni atomowej
Lubmin – former nuclear power plant

Po konferencji uczestnicy udali się do restauracji
w Greifswaldzie, gdzie zostało uroczyście podpisane porozumienie o współpracy transgranicznej pomiędzy LGR
„Zalew Szczeciński” i LGD „Ostvorpommern LEADER/
FIWIG”.
Następnego dnia grupa wyruszyła na północ wyspy
Rugia, do Sassnitz, gdzie na początek przedstawiciel
miejscowej spółdzielni rybackiej (Kutterund Küstenfisch Rügen GmbH) oprowadził uczestników po porcie,
opisując zmiany, jakie dokonały się w ostatnich latach,
oraz wskazując przykłady realizacji projektów związanych z dywersyfikacją lub reorientacją działalności
rybackiej oraz wytwarzaniem i sprzedażą produktów
regionalnych. Spółdzielnia rybacka rozbudowała infrastrukturę. Powstały pokoje gościnne, restauracja,
sklep rybny, sklep z produktami lokalnymi oraz niewielka konserwiarnia. Po 5-letnim okresie przejściowym
spółdzielnia mogła rozpocząć na ich bazie inne rodzaje działalności, które odciążyły rybaków z pokrywania
kosztów utrzymania bazy.
Dywersyfikacja działalności połowowej dotyczyła organizacji połowów wędkarskich, instalacji wędzarni lub smażalni na jednostkach oraz przewozów
pasażerskich kutrami.
Polscy rybacy największe zainteresowanie wykazali
technicznymi aspektami prowadzenia działalności połowowej. Prosili o informacje dotyczące stosowanych
technik połowowych, możliwości wymiany narzędzi
połowowych oraz średnich wydajności połowowych.
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Rising operating costs caused by higher fuel and fishing
gear prices or the adjustment of fishing vessels to strict
safety requirements pose a challenge too. The issue of the
excessive growth of a protected population of cormorant
and a population of grey seal is very common for both, the
Polish and German fishing circles. The damage caused by
the seal is easier to be documented since the mammals
feed on fish trapped in nets, and the cormorant has been
regarded as a real killer of resources.
After the conference the participants went to a restaurants in Greifswald to solemnly sign a cross-border
agreement between the ‘Szczecin Lagoon’ FLAG and
local activity group „Ostvorpommern LEADER/FIWIG”.
The day after the group continued to the North of the
Island Rugen, to Sassnitz, where first, a representative
of the local fishing co-operative (Kutterund Küstenfisch
Rügen GmbH) showed visitors around the harbor and told
about recent changes and examples of projects regarding
the diversification or re-orientation of fishing activities
as well as production and sale of regional products. The
fishing co-operative developed the infrastructure.
A restaurant, fish store, store selling local products,
small canning factory and guestrooms came into being.
After a 5-year transition period, the co-operative could
,on their basis, commence other types of activities that
decreased the costs of fishing base maintenance.
The diversification of fishing activities concerned included
angling, providing fishing vessels with fish smoking or frying
equipment onboard and carrying passengers by fishing boats.
Kredowe klify na Rugii
Rugen white cliffs
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The Polish fishermen were mostly interested in technical aspects of fishing. They asked for the information
on fishing techniques, possible exchange of fishing gear
and average efficiency.
After a meal at the restaurant owned by the co-operative, the group of visitors was invited to a conference where examples of projects implemented in Mecklenburg and
recruitment procedures concerning applications within
axis 4, Operating Program FISH were presented.
The last harbor on the tour was Stralsund, where a great sea festival called ‘Sail Stralsund 2013’ was held. Stalls,
restaurants and smokehouses onboard converted fishing
boats, bars and tent restaurants as well as carousels,
shows and many more attractions available in the harbor
made lots of people arrive. The event was a good example
of the diversification of fishing activities and social energizing in the region.
Talks with harbor operators in Sassnitz and
Freest confirmed that good management itself is not
enough to keep and maintain the fishing activities in
the harbor. The co-operation with the local and regional government and a deep conviction that it is
not a harbor to earn but all entities operating within
and around the harbor are absolutely indispensable.
The participants valued the visit highly and well-organized. The knowledge acquired may inspire numerous
undertakings within the framework of LSROR. Everyone
would remember a stay at the Jasmund Nationalpark
where magnificent white cliffs could be admired.

Sail Stralsund 2013
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ACTION III

Konferencja podsumowująca wyjazd
do Niemiec i udział rybaków
w obchodach Dnia Rybaka w Świnoujściu

Conference to sum up a visit to Germany
and participation of fishermen in Fisherman’s Day celebrations in Świnoujście

W dniu 29 czerwca (imieniny patrona rybaków –
św. Piotra) rybacy reprezentujący wszystkie lokalne
grupy rybackie – partnerów w projekcie współpracy,
wraz z delegacją niemieckich rybaków z Freest, wzięli
udział w obchodach Dnia Rybaka w Świnoujściu.
W godzinach przedpołudniowych odbyła się konferencja podsumowująca wizytę studyjną do Niemiec.
Obszerną relację z wyjazdu wraz z prezentacją multimedialną przedstawił moderator wyjazdu – Marcin
Rakowski. Konferencji towarzyszyła wystawa fotografii „Rybacy” autorstwa Sebastiana Dziekońskiego
ze Świnoujścia. Wystawa jest plonem uczestniczenia
w jednodniowym rejsie kutrem po Zatoce Pomorskiej.
Wystawa była później kilkakrotnie prezentowana
w różnych miejscach na terenie Pomorza Zachodnie-

On 29 June 2013 (St. Peter’s – fishermen’s patron’s day) the fishermen representing all FLAGs –
co-operation project partners and a delegation of German fishermen from Freest took part in celebrations
of Fisherman’s Day in Świnoujście.
In the afternoon the conference to sum-up a study
visit to Germany was held.
A detailed report and a multimedia presentation
were given by Mr Marcin Rakowski, a moderator of
the study visit. An exhibition of photographs called
‘Fishermen’ which were taken by Sebastian Dziekoński from Świnoujście accompanied the conference.
The exhibition is a fruit of the participation in a oneday voyage onboard a fishing vessels in the Bay of
Pomerania.

Konferencja podsumowująca wyjazd do Niemiec oraz obchody Dnia Rybaka w Świnoujściu
Conference to sum up a visit to Germany and Fisherman’s Day celebrations in Świnoujście
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Po posiłku w należącej do spółdzielni restauracji
grupa zaproszona została na konferencję, na której
przedstawiono przykłady projektów realizowanych
w Meklemburgii oraz zasady naborów wniosków
w ramach osi 4 PO RYBY.
Ostatnim odwiedzanym portem w ramach wizyty
był Stralsund, gdzie odbywał się wielki festyn morski
pn. „Sail Starlsund 2013”. Rozmaite stoiska handlowe,
gastronomiczne i usługowe, restauracje i wędzarnie prowadzone na zaadaptowanych na te cele kutrach, bary
i restauracje pod namiotami, karuzela, różnorodne pokazy i wiele innych atrakcji dostępnych w porcie podczas
festynu miały wpływ na duże zainteresowanie imprezą.
Stanowiła ona doskonały przykład dywersyfikacji działalności rybackiej oraz aktywizacji społecznej w regionie.
Rozmowy z zarządcami portów w Sassnitz i Freest potwierdziły, że samo dobre zarządzanie nie
wystarczy, by utrzymać rybołówstwo w porcie. Niezbędna jest współpraca z władzami lokalnymi i regionalnymi oraz powszechne zrozumienie tego, że
to nie port ma zarabiać, a przede wszystkim podmioty funkcjonujące w nim i wokół niego.
W ocenie uczestników był to wyjazd ciekawy
i bardzo dobrze przygotowany od strony merytorycznej. Zdobyta wiedza może stanowić inspirację
do realizacji wielu przedsięwzięć w ramach LSROR.
Miło wspominany będzie zapewne pobyt w Nationalpark Jasmund, gdzie można było podziwiać
wspaniałe klify kredowe na Rugii.
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go, między innymi podczas regat „The Tall Ships Races”
w Szczecinie, w sierpniu 2013 roku.
Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się
na zwiedzanie Fortu Gerharda i najwyższej w Europie
(64 m) latarni morskiej w Świnoujściu.
Następnie łodzią motorową napędzaną energią słoneczną (jeden z przykładów dofinansowania projektów
w ramach osi 4 PO RYBY 2007–2013) wszyscy uczestnicy
konferencji udali się do Bazy Rybackiej im. Lechosława Goździka w Świnoujściu. Tam, do późnych godzin wieczornych,
wraz z liczną rzeszą turystów i mieszkańców Świnoujścia
(około 2 000 osób) uczestniczyli w festynie związanym z
Dniem Rybaka. Impreza została dobrze oceniona zarówno
przez uczestników wyjazdu, jak i turystów.
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The exhibition was then shown in several cities
of West Pomerania, and on the occasion of ‘The Tall
Ships Races’ in Szczecin in August 2013.
After the conference the participants visited
Gerhard Stronghold and the highest lighthouse in Europe (64 m high) situated in Świnoujście.
Later, all the conference participants were carried to the Lechosław Goździk Fishing Base in Świnoujście onboard a solar-powered boat (one of examples of projects supported within axis 4, Operating
Program FISH 2007-2013). They, together with many
tourists and inhabitants of Świnoujście, enjoyed the
Fisherman’s Day fest until midnight. The event was
highly valued by the participants and tourists.

Konferencja podsumowująca wyjazd do Niemiec oraz obchody Dnia Rybaka w Świnoujściu
Conference to sum up a visit to Germany and Fisherman’s Day celebrations in Świnoujście

ACTION IV

Wizyta studyjna w Danii,
na wyspie Bornholm
(Nexo, Gudhjem, Allinge)

Study visit to Denmark,
the Island of Bornholm
(Nexo, Gudhjem, Allinge)

Relacja – mgr inż. Tadeusz Krajniak

Reported by: Tadeusz Krajniak, M.S.

W jednodniowym wyjeździe studyjnym na Bornholm
wzięły udział 62 osoby.
Celem wyjazdu było zapoznanie się z inicjatywami
bornholmskiej społeczności w okresie głębokiego kryzysu lokalnego rybołówstwa.
Obecnie wyspę zamieszkuje 41 800 mieszkańców
(dane za 2011 r.), w tym około 100 Polaków. Od roku
2007 Bornholm stanowi jedną gminę wchodzącą
w skład gmin stołecznych Kopenhagi.
Od zarania wieków głównym zajęciem miejscowej
ludności było rybołówstwo i rolnictwo. Dwukrotnie
w historii Bornholmu wystąpiły okresy rybackiego „Eldorado”. Pierwszy okres tego fenomenu miał miejsce
w XII–XIII w., kiedy to w rejonie Skanii, Rugii, a także
Bornholmu pojawiły się ogromne ławice śledzi. Drugi
okres wyjątkowej prosperity rybołówstwa bornholmskiego to dekada lat 70. i 80. ubiegłego wieku, gdzie

There were 62 persons who took part in a one-day study
visit to Bornholm .
The aim of the trip was to learn about initiatives of
the Bornholm community in the period of an acute crisis
in local fisheries.
The island is populated by 41800 inhabitants (as of
2011) inclusive of 100 Poles. Since 2007 Bornholm has
been one municipality within capital areas of Copenhagen.
Since the dawn of time the local population has
been involved in fishery and farming. The island
experienced two golden ages of the fishery
throughout its history. The first occurred in 12th-13th
centuries, when large schools of herring appeared in
the region of Skǻne, Rugen and Bornholm. The next
period of an economic boom fell in the 1970s and
1980s, when local fishing operators, approx. 2500,

Port na wyspie Bornholm
Bornholm harbor
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Konferencja podsumowująca wyjazd do Niemiec oraz obchody Dnia Rybaka w Świnoujściu
Conference to sum up a visit to Germany and Fisherman’s Day celebrations in Świnoujście
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caught enormous amounts of cod. This in turn facilitated the rapid growth of fishery-related services.
Unfortunately, a success usually attracts competitors
and large fishing vessels from Jutland started catching
fish in the Bornholm Basin. Such a situation affected
everyday life of the inhabitants.
The dramatic decrease in the cod population entailed the significant fall in the number of fishing vessels.
Only approximately 30, out of 150, boats survived in
Nexo. Many processing plants, net rooms and ice factories were shut down. Small shipyards and workshop
serving the fishing fleet as well as traditional Bornholm
smoke houses ceased to exist. The fishermen, whose fi-

dowano małe stocznie i warsztaty ukierunkowane na
obsługę floty rybackiej. Zlikwidowano wiele tradycyjnych wędzarni bornholmskich. Nastąpiła konieczność
sprzedaży kutrów wraz z kwotami połowowymi przez
rybaków znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej.
Pogłębiły się problemy finansowe rodzin rybackich, co
miało niekorzystny wpływ na relacje społeczne.
Świadomość, że rybackie „Eldorado” na Bornholmie nie będzie trwać wiecznie, zaistniała wśród społeczności wyspiarskiej już w latach 80. ub. wieku. Wtedy też postawiono na rozwój turystyki, rozpoczynając
budowę ścieżek rowerowych. Dziś długość ścieżek
rowerowych wynosi ca. 250 km, co wobec faktu, że

nancial situation was critical, had to sell their vessels
and quotas. Problems experienced by fishermen’s families affected social relationships. Already in the 1980s
the people of the island knew the boom would not last
forever. That is why they decided to develop tourism
and focused on bicycle paths. Today the paths total
some 250 km, and this can be regarded as a European
record since the distance between extreme spots of the
island stretches over 40 km only.
Some parts of bicycle paths run on top of the embankment of the former railroad which stopped operating in the 1960s. Bornholm is visited by nearly 600
thousand tourists every year.

Wybrzeże wyspy Bornholm
Bornholm coast
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lokalni armatorzy rybacy, a było ich około 2 500, odławiali wyjątkowo duże ilości dorsza, co z kolei skutkowało gwałtownym rozwojem sektora usług okołorybackich. Niestety, sukces ściąga konkurencję, którą
było pojawienie się na Ławicy Bornholmskiej dużych
kutrów – jak to określają bornholmczycy – z Jutlandii.
Co miało swoje konsekwencje wpływające na codzienne życie mieszkańców.
Wraz z gwałtownym spadkiem populacji dorsza
skutki kryzysu rybołówstwa na Bornholmie przyczyniły się do spadku ilości jednostek rybackich. W porcie
Nexo ze 150 kutrów pozostało ok. 30. Zamknięto wiele
przetwórni rybackich, wytwórni lodu i sieciarni. Zlikwi-
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Port na wyspie Bornholm
Bornholm harbor

The recipe (as most of the inhabitants say) is to make
full use of local resources and traditions. In this connection a lot of local products were developed for tourists
and a domestic market – Jutland.
Examples of the local products:
• Bornholm basket containing local sweets made of
seaweed, St. Clemens Danablu cheese from Klemensker,
etc., which is a Christmas gift given to employees of Danish companies;
• local ice-cream and mustard made by housewives;
• jams and juice made of fruit from forest and orchards;
• smoked herring called ‘ bornholmer’; the most famous product is called ‘Sun over Gudhjem’ and served with
yolk; each local smoke house tends to mark its product by
a kind of wood used for smoking, or period and temperature of smoking which would result in different color of
smoked herring skin.
• local dark beer from Svaneke brewery, where malt is
smoked in the former fish smoke house;
• canned smoked cod liver in rapeseed oil made from
rape grown on the island;
• ‘ bornholm’ rapeseed oil flavored with curing smoke
and promoted throughout Denmark, or with buckrams,
a popular local plant;
• jewelry made of local granite, glassware, pottery
made from local sand and white clay.
Local fishing organizations attempt to make local restaurants and smoke houses use as much caught fish as possible.
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W tym celu – po długich staraniach – uzyskano zgodę władz weterynaryjno-sanitarnych na ręczne filetowanie dorsza i innych ryb bezpośrednio na nabrzeżu na
specjalnie w tym celu zainstalowanych stanowiskach.
Taki produkt prosto z kutra trafia na stoły restauracji, a także miejscowej ludności. Idea ta ma bowiem
za zadanie pobudzić także popyt lokalny, a rybakom
z ograniczonej ilości ryb przynieść wartość „dodaną”.
Byli rybacy organizują się w spółki z zamiarem funkcjonowania w obsłudze turystyki jachtowej, wędkarskiej (wędkarstwo morskie, trollingowe – organizowane są tu zawody międzynarodowe Trolling Master
Bornholm, z wyjątkowo wysokimi nagrodami – przykład portu Tejn).
Tworzą także spółki z gminami w celu wspólnego
zarządzania byłymi portami rybackimi (port Nexo –
95% kosztów utrzymania portu pokrywa gmina).
Część byłych rybaków prowadzi pensjonaty oraz
gospodarstwa rolne. Na wyspie podjęto także eksperymentalną próbę hodowli dorsza (rejon Rønne) – niestety, nieudaną.
Rozważano także realizację pełnego cyklu hodowli łososia bałtyckiego (od ikry, narybku do
formy dorosłej). Także i w tym przypadku pomysł nie został zrealizowany z uwagi na fakt, że
Szwecja, która jest lokalnym monopolistą w pozyskiwaniu tarlaków łososia bałtyckiego, w obawie przed konkurencją zakazała sprzedaży ikry do
Danii (na Bornholmie nie ma rzek łososiowych).
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najbardziej skrajne punkty wyspy leżą od siebie w odległości 40 km, jest swoistym rekordem europejskim
w tej kategorii.
Część tras rowerowych biegnie po nasypie zlikwidowanej w latach 60. ub. wieku kolei. Obecnie w ciągu
roku Bornholm odwiedza ok. 600 tysięcy turystów.
Swoistą
receptą
(powtarzali
to
wszyscy
rozmówcy) jest maksymalne wykorzystanie lokalnych zasobów naturalnych oraz tradycji. W konwencji tej filozofii powstały liczne miejscowe produkty przeznaczone dla turystów – ale także na
eksport wewnętrzny – na półwysep Jutlandzki.
Przykłady takich produktów to:
• koszyk bornholmski zawierający lokalne słodycze
(karmelki, ciągutki, lokalną czekoladę, żelki wyrabiane
z morszczynu, ser St. Clemens Danablu z Klemensker
itp.), który otrzymuje od swego pracodawcy każdy pracownik firm duńskich z okazji świąt;
• lokalne musztardy i lody wyrabiane przez tut. gospodynie domowe;
• dżemy i soki z owoców leśnych i przydomowych
sadów;
• wędzone śledzie – pod nazwą „bornholmer”;
najbardziej słynny produkt nosi nazwę „Słońce nad
Gudhjem”, spożywany jest z żółtkiem jajka; każda wędzarnia na wyspie ma ambicję wyróżniania swego produktu bądź to innym rodzajem drewna użytego do wędzenia, bądź różnym czasem i temperaturą wędzenia,
co skutkuje różnym zabarwieniem skórki wędzonego
śledzia;
• lokalne, ciemne piwo z browaru w Svaneke, gdzie
słód wędzi się w byłej wędzarni ryb;
• konserwy zawierające podwędzane wątróbki
dorszowe w oleju rzepakowym, produkowanym z rzepaku uprawianego na wyspie;
• aromatyzowany dymem wędzarniczym olej rzepakowy, „bornholmski”, promowany w całej Danii lub
z dodatkiem czosnku niedźwiedziego, popularnej na
wyspie rośliny;
• biżuteria z miejscowego granitu, szkło artystyczne, wyroby ceramiczne wytwarzane z miejscowych zasobów piasku i glinki koalinowej.
Miejscowe organizacje rybackie starają się promować maksymalne wykorzystanie łowionych gatunków
ryb przez lokalne restauracje i wędzarnie.

Produkty regionalne z wyspy Bornholm
Bornholm regional products

Fortunately, after the considerable effort the sanitary-veterinary authorities permitted facilities for manual
filleting of cod directly on a quay.
Such a fresh product is delivered straight from the fishing
vessel to restaurants and local buyers. The aim is to boost
the local demand and provide the fishermen with ‘added
value’ generated on the basis of a limited quantity of fish.
Former fishermen unite and establish companies to
offer tourist and angling services (sea angling, trolling –
international competition called Trolling Master Bornholm with valuable prizes is held – e.g. harbor of Tejn).
The fishermen establish companies together with
municipalities to manage former fishing harbors (harbor

Zwiedzanie Bornholmu
Visit to Bornholm
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Park motyli tropikalnych
Park of tropical butterflies

of Nexo – 95% of maintenance costs covered by the municipality).
Some former fishermen run boarding houses and
farms. There has been an attempt to farm cod on the
island (area of Rønne) but it proved to be unsuccessful.
A complete Baltic salmon farming cycle (from spawn, to
hatchling and to mature fish) has been considered. In this
case the idea has not come true, because Sweden – a local monopolist that feared the competition, banned sale
of Baltic salmon roe to Denmark (on the Island there are
no torrential rivers). The idea, however, has not been abandoned and today it is taken into consideration with regard
to the co-operation with Poland (Co-operation agreement
with Warmia-Mazurian region signed in 2002 within the
Framework of EuroBaltic region). Surroundings of the future salmon farms are to be used for growing fucus, a raw material that has become more and more popular in Denmark.
This is a kind of return to the old Viking tradition, when
fucus was an important part of a diet. The project called
Aquabaltic is oriented towards the fishing environment and
will be financially supported by the European Union.
Since 2011 Bornholm has been implementing another
European project that consists in reaching the energy sufficiency (today the island is supplied from Sweden by means of a subsea cable) through the use of renewable energy
(wind farms, solar cells, biomass) in a computer assisted
system that controls household appliances, e.g. washing
machines switched on during night time – cheap tariff).
Such system already covers 2000 households. The local
government promotes environment friendly transport, and
a lady mayor, social workers and postmen drive electric vehicles.
A story of Mr Jensen’s company is quite interesting. He
simply found a niche product – large washing machines for
hotels, hospitals and ships. Currently the company is introducing a model that efficiently washes without heating
water. The crisis hit the Bornholm farming, in particular tomato growers. The Dutch competition made owners of the
island greenhouses bankrupt. Mr Fleming, a gardener by
profession, found a way to use the empty greenhouses. He
bought 5 greenhouses for nothing, three of them were changed to a garden with about 20 thousand species of flowers
and shrubs, and remaining two house a tropical butterfly
park (butterflies brought from Africa and Amazon region).
The complete life cycle is run for 30–32 species of
butterflies.
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Obecnie powraca się do tego pomysłu między innymi we współpracy z Polską (Umowa o współpracy
z woj. warmińsko-mazurskim z 2002 r. w ramach regionu EuroBaltic). Okolice przyszłych ferm łososiowych
mają być wykorzystane do hodowli morszczynu, który
jest surowcem zyskującym coraz większą popularność
w Danii jako kontynuacja tradycji Wikingów, wśród których morszczyn był popularną potrawą. Projekt ten,
pod nazwą Aquabaltic, ukierunkowany jest na środowisko rybackie i finansowany będzie ze środków unijnych.
Bornholm jest także od roku 2011 miejscem realizacji innego unijnego projektu polegającego na uzyskaniu pełnej autonomii energetycznej (obecnie wyspa
zasilana jest kablem podwodnym ze Szwecji) poprzez
wykorzystanie energii odnawialnej (fermy wiatrowe,
kolektory słoneczne, wykorzystanie biomasy) w systemie komputerowego sterowania urządzeniami domowymi, który włącza np. pralki w taniej taryfie, tj. nocą.
System taki funkcjonuje już w 2 000 gospodarstw
domowych.
Administracja lokalna promuje ekotransport, i tak
pani burmistrz, pracownicy komunalni i listonosze przemieszczają się po wyspie pojazdami elektrycznymi.
Innego rodzaju próbą „zagospodarowania” miejscowej siły roboczej jest przykład firmy Jensena, która
trafiła w produkt niszowy, jakim są pralki o dużych gabarytach dla potrzeb hoteli, szpitali i statków. Obecnie
wdrażany jest przez tę firmę model pralki, która skutecznie pierze bez konieczności podgrzewania wody.
Kryzys dotknął także bornholmskie rolnictwo, a ściślej ogrodnictwo ukierunkowane na uprawę pomidorów. Holenderska konkurencja cenowa spowodowała
bankructwo właścicieli szklarni na wyspie.
Pomysł na wykorzystanie tych opustoszałych szklarni znalazł ogrodnik z zawodu, pan Fleming, który za bezcen wykupił 5 szklarni, z trzech utworzył ogród, w którym podziwiać można ok. 20 tys. kwiatów i krzewów,
a w kolejnych 2 szklarniach utworzył park motyli tropikalnych (z Afryki i dorzecza Amazonki). Pełen cykl życiowy prowadzony jest tu dla 30–32 gatunków motyli.
Po sąsiedzku funkcjonuje tu także hodowla jedwabników.
Podsumowując wizytę na wyspie Bornholm, nietrudno zgodzić się z faktem, że Bornholm jest doskonałym przykładem kreatywności lokalnej społeczno-

Tadeusz Krajniak, moderator wyjazu na Bornholm
Tadeusz Krajniak, a moderator of the study visit to Bornholm

Już na Bornholmie po opuszczeniu katamaranu
After landing on Bornholm
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Next to the butterfly park there is a silkworm culture.
To sum up a visit to Bornholm everyone would agree
that the island is an excellent example of the creativity
of the local community in the crisis-fighting period and
coping with severe conditions. Limited natural resources,
isolation of the island community, difficult and costly
transportation links to the mainland present an obstacle
to solving everyday problems. The low unemployment
rate of 7% (5% is the so called ‘ hygienic’ unemployment)
is undoubtedly a success.

Nasi rozmówcy zgodnie podawali „wyspiarską
receptę na trudne czasy”, tj.:
• musisz chcieć żyć na Bornholmie i dla Bornholmu – to jest Twoja mała ojczyzna;
• dokonaj swoistej inwentaryzacji zasobów naturalnych, które Ciebie otaczają, i do których masz dostęp;
• sprawdź recepty Twoich przodków – co umieli
wytwarzać z tych zasobów; wymyśl własne recepty;
• zaangażuj wszystkie siły i środki w promocję swojej małej ojczyzny i jej atrakcji;
• bądź przyjazny ludziom i naturze.

An unanimous recipe for ‘the bad time’ given by our
hosts reads as follows:
• you must want to live on Bornholm and for Bornholm – this is your homeland;
• identify natural resources that surround you and
which are available;
• check old recipes – find out what your ancestors
were able to make from the resources and develop your
own recipes;
• engage all means and measures to promote your homeland and its attractions;
• be friendly to people and nature.

Informacje uzupełniające:
• Obszary NATURA 2000 a rybołówstwo: Dania
utworzyła obszary NATURA 2000 w ograniczonym
zakresie, które tylko nieznacznie pokrywają się z rejonami łowisk i nie stanowią dla rybaków żadnych utrudnień.
• Na wyspie nie ma kolonii kormoranów – aczkolwiek niewielkie ilości okresowo bytują.
• Foka szara – ostatnio gatunek ten założył kolonię na
wyspach archipelagu Ertholmene, wyjadając łososie i trocie z sieci haków wystawianych przez lokalnych rybaków.
Straty są tak duże, że rząd duński w trybie pilnym pracuje
nad systemem odszkodowań dla rybaków za straty czynione przez foki. Dotyczy to szczególnie rybaków z Christiansø, którzy z tego powodu zamierzają zrezygnować
z uprawiania tego zawodu. Z uwagi na to, że archipelag ten
zamieszkuje zaledwie ok. 100 osób, problem jest poważny.
• Porty i przystanie na Bornholmie są własnością
gminy, zarządzane bezpośrednio przez gminę lub
spółki celowe z udziałem gminy i kooperantów portu
(w tym rybaków).

Supplementary information:
• Natura 2000 areas vs. fisheries. Denmark established Natura 2000 areas in a limited extent, and the
areas only slightly overlap fishing grounds and do not
pose any difficulties for the fishermen;
• There are no cormorant colonies on the island – although small amounts dwell periodically;
• Grey seal – recently a colony of seals has developed on islands of the Ertholmene archipelago and fed
on salmon and bulltrout caught on hooks put up by
local fishermen. The loss is tremendous and the Danish government urgently attempts to establish a system of compensations for the fishermen. The problem
of the loss affects, in particular, the fishermen from
Christiansø, They intend to give up fishing. The archipelago is inhabited by roughly 100 people, so the case
is quite serious.
• Harbors and fishing ports on Denmark are the
property of municipality, they are directly operated by
the municipality or companies participated by the municipality and harbor subcontractors (incl. of fishermen).
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ACTION V

Wizyta studyjna w Szwecji
(Simrishamn, Kivik, Ystad)

Study visit to Sweden
(Simrishamn, Kivik, Ystad)

Relacja – mgr inż. Marcin Rakowski

Reported by: Marcin Rakowski, M.S.

W dniach 19–21 września 2013 r. 39 osób wzięło udział
w wizycie studyjnej w Szwecji. Po opuszczeniu promu
grupa udała się do Simrishamn, największego portu rybackiego w Szwecji, w którym stacjonuje około 30%
szwedzkiej floty rybackiej. Spotkanie z przedstawicielem portu, przedstawicielem miejscowego LGR, rybakami oraz członkami grup ekologicznych rozpoczęło się
od zwiedzania portu i opisu miejscowego rybołówstwa.
Port jest własnością gminy, która dzierżawi jego tereny
poszczególnym podmiotom gospodarczym. Zarząd portu dba o jego wielokierunkowy rozwój, kładąc szczególny
nacisk na zapewnienie ruchu jednostek, ponieważ sam
postój jednostek jest mało dochodowy. W porcie stacjonuje stale 50 jednostek, których obroty wynoszą około
40 mln koron rocznie. Wartość obrotów ma dla zarządu
portu w Simrishamn większe znaczenie niż ich wielkość,
ponieważ opłaty przeładunkowe naliczane są nie jak
w Polsce od ilości, a od wartości towaru. Stawki w rybołówstwie wynoszą 6,7% dla większości gatunków oraz
1,1% dla śledzi. Wysokie stawki postojowe sprawiają, że
jednostki spędzają w morzu jak największą ilość czasu.
Ciekawostką dla polskich rybaków było niewielkie zainteresowanie miejscowych rybaków rejsami wędkarskimi. Okazało się, że według przepisów rybacy mają ściśle
określoną liczbę dni połowu (około 120), a rejsy wędkarskie są zaliczane do tego limitu, co skutecznie ogranicza
podaż takich usług.
Dodatkowym celem wizyty było zapoznanie się
z efektami szwedzkich badań w zakresie połowów dorszy przy użyciu klatek. Połowy tymi narzędziami mają
na celu ochronę połowów przed działalnością fok. Jeden z miejscowych rybaków zaprezentował prototyp
jednej z testowanych klatek, a przedstawicielka organizacji promującej ich wykorzystanie opowiedziała
o efektach badań.

Thirty-nine persons took part in a study visit to Sweden
on 19–21 September 2013. After reaching the Swedish
coast onboard a ferry, a group went to Sweden’s largest
fishing harbor of Simrishamn, a home harbor of 30% of
the Swedish fishing fleet. At first the visitors were guided
to the harbor and provided with the information on the
local fishery. The harbor is owned by the municipality
which leases certain facilities to business entities. The
harbor authority takes care of the harbor multidirectional
development and focuses on the traffic of vessels since
the demurrage is not profitable. There are about 50 vessels stationing in the harbor on the permanent basis and
their annual turnover is about 50 million Swedish crowns.
The value of the turnover is more important for the harbor
authority than its volume since handling fees are charged
according to the value of goods rather than quantities like
in Poland. The rates in fisheries total 6.7% for the most
of species and 1.1% in the case of herring. The high demurrage rates make the vessels put out to sea and stay

Konferencja w Simrishamn
Conference in Simrishamn
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ści w okresie wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie
w trudnych warunkach. Ograniczone zasoby naturalne, izolacja społeczności wyspiarskiej, ograniczone
i kosztowne połączenia komunikacyjno- transportowe z kontynentem, stanowią bez wątpienia istotną,
dodatkową barierę w rozwiązywaniu codziennych
problemów. Niewątpliwym sukcesem wyspiarzy jest
poziom bezrobocia na Bornholmie, który wynosi 7%
(tzw. bezrobocie „higieniczne” określane przez specjalistów od rynku pracy to poziom 5%).
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Polscy rybacy byli żywo zainteresowani wydajnościami połowowymi, możliwościami uczestnictwa
w szwedzkim projekcie testowania przydatności klatek na polskim wybrzeżu oraz ochrony połowów przed
fokami. Działanie samej klatki porównywano do działania żaka.
Padło również pytanie o koszty testów, a odpowiedź
potwierdzająca dopłaty rządowe dla rybaków wywołała falę pytań o możliwość współpracy. Z testów wynika,
że wydajności zależne są od rodzaju klatki, jej posadowienia (na dnie lub w odległości około 1 m od niego),
prądów morskich, typu wybrzeża (dna), pory roku oraz
innych czynników geograficznych i środowiskowych.
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at sea as long as possible. The lack of interest in tourist
angling was an interesting issue for the Polish fishermen.
It turned out that according to applicable regulations the
fishermen can stay at sea for about 120 days and the tourist angling is included in the said period which certainly
decreases the supply of such services.
Another aim of the visit was to learn about results of
the Swedish research on fishing cod with special cages. The
fishing technique concerned is aimed at protecting catch
against seals. One of the fishermen showed a prototype
of the cage and a representative of the organization promoting their use told about the research output. The Polish
fishermen showed deep interest in possible participation in

the Swedish project of testing the suitability of cages off
the Polish coast and in the protection of the catch against
seals. The cages work in the way similar to a box trap. A question was asked about costs of testing and the answer
confirmed government subsidies paid to the fishermen,
thus more questions concerning the possible co-operation
followed . The tests showed that the efficiency depends on
a number of factors, such as a type of the cage, position of
the cage (on a sea bed or 1 m above sea bed), currents, sea
bed profile, season of a year and many more geographical
and environmental factors. At the meeting organized in
the harbor a presentation on KIMO Baltic Sea (international environmental organization uniting self-governments
of coastal municipalities of Baltic Sea states) was made
to show activities concerning the removal of sea contaminants and the development of coastal municipalities.
The presentation showed the removal of phantom nets,
litter, hazardous waste as well as the issues concerning the
development of co-operation networks to protect the Baltic
Sea. Representatives of the Kołobrzeg FLAG, in turn, provided the information on the status of the Polish research on
the estimates and location of chemical weapons dumped
in the Baltic Sea which surprised the Swedish party (Marek Górzeński, M.S., a member of the FLAG contributed
a lot in this respect). The next presentation was made by
a member of the board of the local FLAG and dealt with the
influence of fisheries on the economy of the municipality
and revenue of the harbor. The comparison of operating conditions of the Baltic and Mediterranean fisheries was found
interesting because it revealed advantages and disadvantages of our region, i.e. a short summer season (reducing profits from tourism), concentration of boat and cutter fishing on
the same species and then competition on the same markets,
(whereas in the Mediterranean there is a distinction of species
caught by boats and bigger vessels). The speaker emphasized
not only limitations and restrictions that result in greater influence of fisheries on the local economy of municipalities.
The multiplication effect of the fishing activities and
fisheries was very interesting. The space for the fisheries
ought to be found when managing the marine industry
since the fisheries would make it possible to generate revenue from different sources for inhabitants of the region.
Then, the majority of the group members took advantage of a sightseeing tour of the harbor while representatives of the FLAG boards had a meeting with Swedish
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Port rybacki w Simrishamn
Simrishamn, fishing harbor

Podczas zorganizowanego na terenie portu
spotkania przedstawiono prezentację dotyczącą
działalności organizacji KIMO Baltic Sea (międzynarodowa organizacja ekologiczna zrzeszająca samorządy nadmorskich gmin w krajach basenu Morza
Bałtyckiego), promującej usuwanie zanieczyszczeń
z morza oraz rozwój gmin nadmorskich.
Prezentacja dotyczyła usuwania sieci widm, śmieci
zalegających na dnie morza, odpadów niebezpiecznych oraz rozwijania sieci współpracy w celu ochrony
Morza Bałtyckiego.
W odpowiedzi przedstawiciele Kołobrzeskiej LGR
przedstawili stan polskich badań w zakresie szacunków ilości i rozmieszczenia broni chemicznej zatopionej w Bałtyku, zaskakując stronę szwedzką znajomością tematu (pomogła obecność mgr inż. Marka
Górzeńskiego – członka LGR). Następna prezentacja,
prowadzona przez zarządcę miejscowej LGR, dotyczyła
wpływu rybołówstwa na gospodarkę gminy i przychody portu. Ciekawe porównanie warunków funkcjonowania rybołówstwa na Bałtyku i Morzu Śródziemnym
oraz możliwości dywersyfikacji działalności wskazywało wszystkie słabości (a może i nieodkryte przewagi)
naszego regionu, tj. krótki sezon letni (ograniczający
możliwości czerpania zysków z turystyki), koncentracja połowów łodziowych i kutrowych na tych samych
gatunkach ryb, a później konkurowanie na tym samym
rynku (podczas, gdy na Morzu Śródziemnym występuje sztywny rozdział gatunków poławianych przez łodzie
i rybołówstwa przemysłowego). Prelegent wskazał
jednak nie tylko na ograniczenia, skutkujące większym
wpływem rybołówstwa na gospodarki gmin.
Bardzo ciekawe było pokazanie efektu mnożnikowego
działalności połowowej i funkcjonowania rybołówstwa.
Wskazano na potrzebę znalezienia miejsca dla rybołówstwa przy zagospodarowaniu przestrzeni morskiej, ponieważ to właśnie rybołówstwo pozwoli na generowanie różnorodnych przychodów mieszkańcom regionu.
Następnie większość grupy skorzystała z możliwości
indywidualnego zwiedzania portu, podczas, gdy przedstawiciele zarządów LGR pozostali na spotkaniu ze swoimi odpowiednikami ze Szwecji. Podczas spotkania rozmawiano o możliwościach nawiązania współpracy przy
zwalczaniu zanieczyszczeń morza oraz o przyszłym okresie funkcjonowania LGR-ów. Strona polska przedstawiła
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Prezentacja organizacji KIMO Baltic Sea
Presentation on KIMO Baltic Sea
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counterparts. The discussion at the meeting focused on
establishing the co-operation concerning the prevention of
the sea contamination and the operation of FLAGs in the
future. The Polish party forwarded a proposal for signing
a letter of intent of the co-operation in the next programming period and organizing a conference in Poland. The
next item on the agenda was a visit to an apple processing
plant in Kivik. Everyone was interested to see the plant
and an adjoining orchard. Later, the Polish group went to
Kaseberga, a fishing village, where a traditional meal. i.e.
fried herring and cranberry sauce, was served. After the
meal the participants climbed high cliffs to see the island
of Bornholm from afar. The attraction of the spot is not just
a view but an ancient circle made of stones, the purpose
of which is still unclear. The last stop in Sweden was Ystad
and an unplanned visit to the local harbor and a chat with
local fishermen. Before a departure of the ferry to Poland,
the participants visited the city center and admired its magnificent architecture.
On return from Sweden the fishermen enjoyed the atmosphere of integration and their voyage onboard a ferry
in the company of colleagues from fishing centers of the
Polish coast.

Wioska rybacka Kaseberga
Kaseberga, fishing village

PODSUMOWANIE

SUMMARY

Wszystkie cele i założenia projektu współpracy między lokalnymi grupami rybackimi pt. „Rybołówstwo
na Bałtyku – morze doświadczeń, problemów i pytań o przyszłość” udało się w pełni zrealizować. Projekt wywołał duże zainteresowanie wśród rybaków,
na czym wszystkim LGR-om bardzo zależało. Z kolei
nasi partnerzy w Niemczech, Danii i Szwecji w pełni zaspokoili nasze oczekiwania, dzięki czemu udało
się zapewnić wysoki, merytoryczny poziom spotkań
i dyskusji, a zarazem ciekawy program pobytu, obejmujący nie tylko zwiedzanie portów rybackich ale
także miejscowych atrakcji turystycznych. Wymiana poglądów i opinii na temat sytuacji rybołówstwa
bałtyckiego w poszczególnych krajach była bardzo
żywa i niezwykle interesująca. Wykazała różnice i podobieństwa, wynikające z uwarunkowań naturalnych
i historycznych.
Wszystkie odwiedzane przez nas kraje są członkami Unii Europejskiej, choć z bardzo zróżnicowa-

All aims and assumptions of the project regarding the co-operation between FLAGs and called ‘THE BALTIC SEA FISHERIES –
Sea of Experience, Challenges and Questions about the Future’ were successfully fulfilled. The project aroused major interest among fishermen, and that is what all FLAGs cared for.
In turn, our partners in Germany, Denmark and Sweden met
our expectations, which provided for interesting and sophisticated discussions and valuable meetings and interesting agendas for study visits that covered not only harbors but various
tourist attractions, too. The exchange of ideas and opinions
on the Baltic Sea fisheries in certain countries was lively and
extremely interesting. It showed and identified similarities
and differences caused by natural and historical reasons.
All the countries we visited are EU member states, although of a different membership history. It means they
all pursue the common policy of fisheries and environment
protection and they are covered by similar legislation and
actions. In comparison to other countries, the knowledge,
experience and competence of the Polish fishermen look

Uczestnicy wyjazdu do Szwecji (płaskowyż i klify koło Kaseberga)
Participants in a study visit to Sweden (plateau and cliffs by Kaseberga)
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propozycję podpisania listu intencyjnego o współpracy
w przyszłym okresie programowania oraz zorganizowania wspólnej konferencji w Polsce.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie przetwórni jabłek w miejscowości Kivik. Grupa z ogromnym zainteresowaniem zwiedziła zakład oraz przyzakładowy sad.
Kolejnym punktem programu było zwiedzanie
wioski rybackiej Kaseberga, gdzie grupę ugoszczono
tradycyjnym szwedzkim posiłkiem, czyli smażonym
śledziem w polewie żurawinowej. Po posiłku uczestnicy wyjazdu udali się na pobliski klif, z którego widoczna była wyspa Bornholm. Atrakcją tego miejsca
był nie tylko widok, ale także starożytny kamienny
krąg, którego pochodzenie i przeznaczenie nie zostały do końca wyjaśnione. Ostatnim punktem pobytu
w Szwecji było miasto Ystad, w którym zatrzymano
się na nieplanowany postój w porcie, a polscy rybacy
rozmawiali z grupą rybaków z tego miasta. W oczekiwaniu na prom grupa pozostała jeszcze chwilę w centrum miasta, podziwiając jego architekturę. Powrót
w przyjacielskiej atmosferze integrującej rybaków
z niemal całego wybrzeża był dopełnieniem udanego
wyjazdu.
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MAPA WIZYT

MAPS OF VISITS

w Niemczech, Szwecji
i na wyspie Bornholm

to Germany, Sweden
and the Island of Bornholm
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nym stażem. Wszystkie realizują zatem unijną politykę w zakresie rybołówstwa i ochrony środowiska.
Objęte są podobnymi regulacjami prawnymi i działaniami. Na tym tle wiedza, doświadczenie i kompetencje polskich rybaków wypadły pozytywnie. Również porównanie stanu technicznego infrastruktury
portów rybackich i wyposażenia jednostek pływających okazało się dla naszego kraju korzystne. Nie
odbiegamy pod tym względem znacząco od innych
krajów unijnych leżących nad Bałtykiem.
Wielkie wrażenie na uczestnikach wyjazdów
zrobiła skala „tąpnięcia” rybołówstwa bałtyckiego
szczególnie w Niemczech i w Danii (na Bornholnie). W tym kontekście wielkie uznanie wzbudziły
przykłady z reorientacji dywersyfikacji działalności rybackiej zaprezentowane na wyspie Rugii
(Niemcy) i na Bornholmie (Dania). Z kolei przykłady zwiększenia efektywności lokalnego rybołówstwa i powiązania jego działalności z innymi,
lokalnymi przedsięwzięciami społecznymi i gospodarczymi, największe wrażenie zrobiły w Simrishamn
(Szwecja).
Okazało się, że problemy mamy jednakowe ale ich
rozwiązywanie jest różne. Poznaliśmy skale problemów (przepisy unijne, ochrona przyrody, bezpieczeństwo pracy na morzu). Teraz należy wspólnie rozważyć i podjąć konkretne działania. Nawiązane kontakty
(szczególnie we Freest i w Simrishamn) mogą posłużyć
w realizacji różnych projektów współpracy.
Nawiązane kontakty i poczynione wstępnie ustalenia, szczególnie ze spółdzielnią rybacką we Freest (list
intencyjny w prawie współpracy na Zalewie Szczecińskim w zakresie ekologii i limitów połowowych) oraz
z LGR (FLAG) z Simrishamn (ochrona środowiska) pozwalają sądzić, że przerodzą się w konkretne projekty
współpracy.
Bezcenne okazać się mogą przyjaźnie i relacje,
jakie nawiązali między sobą uczestnicy wyjazdów.
Należy zrobić wszystko, aby służyły rozwiązywaniu konkretnych problemów, przed jakimi stoi
polskie rybołówstwo, a których nie da się rozwiązać bez woli współpracy, wzajemnego zrozumienia i znajomości tego, w jaki sposób podobne
problemy rozwiązywane są w innych krajach Unii
Europejskiej.

Uczestnicy wyjazdu do Szwecji (płaskowyż i klify koło Kaseberga)
Participants in a study visit to Sweden (plateau and cliffs by Kaseberga)

good. The comparison of the technical condition of the infrastructure of Polish fishing harbors and the equipment of
fishing vessels proved to be advantageous. We do not differ
from other Baltic Sea states – members of the EU.
The participants were impressed by a ‘crump’ of the Baltic
Sea fisheries, in particular in Germany and Denmark (on the
island of Bornholm). In this connection examples of re-orientation and diversification of fishing activities on the islands
of Rugen (Germany) and Bornholm (Denmark) were found
especially interesting. Simrishamn, however, showed very valuable examples of increased efficiency of the local fisheries
and links with other local social and economic undertakings.
It turned out we experience similar difficulties, although
we solve problems in a different way. We learned of different
issues (EU regulations, environment protection, safety at sea).
Now we shall consider and take certain actions together. The
contacts established (in particular in Freest and Simrishamn)
may help carry out numerous co-operation projects.
Established contacts and preliminary agreements,
especially with a fishing co-operative in Freest (letter of
intent concerning the co-operation in the field of environment protection, fishing quotas in the region of the Szczecin Lagoon) and the Simrishamn FLAG (environment protection) would most likely turn to co-operation projects.
Friendship and relationships developed between the
participants may prove to be invaluable. Everybody shall
contribute to solving certain problems faced by the Polish
fisheries, and the problems concerned cannot be solved
without the will of the co-operation, mutual understanding and knowledge on how similar challenges are responded to in other EU countries.
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MAPA OBSZARÓW
FUNKCJONOWANIA

Niniejsza publikacja jest efektem współpracy lokalnych grup rybackich:
This publication is a result of the co-operation between FLAGs:
Lokalna Grupa Rybacka
„Zalew Szczeciński”
ul. Dworcowa 4
72-602 Świnoujście
tel. 48 91 400 00 02
biuro@lgr-zalew.pl
www.lgr-zalew.pl

Mieleńska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Nadmorska 27
76-034 Sarbinowo
tel. 94 342 79 71
biuro@mlgr.pl
www.mlgr.pl

Północnokaszubska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Gen. Hallera 19
84-120 Władysławowo
tel. 58 77 46 890
biuro@plgr.pl
www.plgr.pl

Kołobrzeska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Szyprów 1
78-100 Kołobrzeg
tel. 94 352 46 38
klgr@interia.pl
www.klgr.pl

Lokalna Grupa Rybacka
„Partnerstwo Jezior”
ul. Rynek 6a
73-200 Choszczno
tel. 95 763 38 79
lgr@choszczno.pl
www.lgr.choszczno.pl

Darłowska
Lokalna Grupa Rybacka
ul. Tynieckiego 2
76-150 Darłowo
tel. 94 307 03 31
dlgr@darłowo.pl
www.dlgr.com.pl

SAMORZĄD
WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Operacja współfinansowana ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybołówstwo
Action co-financed by the European Union from resources of the European Fishery Fund providing investment in sustainable fisheries
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