KOOSTÖÖPROJEKTI TULEMUSARUANNE
Koostööprojekti nimetus: Õppereis Gotlandile.
Koostööpartnerid: MTÜ Hiiukala
Koostööprojekti sihtrühm: Läänemaa ja Hiiumaa kalanduspiirkonna
kalanduskogukonnad.
Koostööprojekti periood: õppereis toimus perioodil 31.08.18 - 06.09.18
Koostööprojekti eesmärk: Koostööprojekti eesmärgiks oli tutvustada Läänemaa ja
Hiiumaa kalanduskogukondadele Gotlandi kalandussektorit
Päevakava
Reede 31. august
13.00 peatus Rohukülas
13.15 peatus Haapsalu raudteejaamas
13.50 peatus Ristil
16.30 kogunemine Tallinna sadama D terminaalis.
18.00 väljub laev Stockholmi (majutus A2 kajutites, õhtusöök
laeval)
Laupäev 1. september
hommikusöök laeval
kell 10.00 saabumine Stockholmi
Sjöhistoriska muuseum,
lõunasöök muuseumi kohvikus Café Bistro Östberg
https://www.sjohistoriska.se/en/visit/cafe
Stockholmi rahvuspargi külastus
20:05 väljub laev Nynäshamn Visby
õhtusöök laeval, SKEPPSRESTAURAN
23.00 saabumine Visbysse
majutus Best Western Strand Hotel
https://www.strandhotel.se/ Strandgatan 34, SE-621
56 | Visby
Pühapäev 2. september
hommikusöök hotellis
Lõikusfestival 10.00-14.00
kohtumine LEADER meedet rakendava büroo töötajatega
lõunasöök: kalaturul
Vana Hiiurootslaste majamuuseum 15.00-16.00
Roma Kloostri varemed
õhtusöök http://romabrunnen.se/
majutus: Best Western Strand Hotel
Esmaspäev 3. september
hommikusöök hotellis

Ärasõit Romastida poole
Kräklingbo vähjakasvatus
Katthammarsvik suitsukoda ja kalatööstus väike kalasadam
kerge lõunasöök
Herrviki sadam kohtumine kaluritega, kala väiketöötlemine hoiustamine ja
turundus, kalurite koostöö
Ida Gotlandil veevarustuse ning kanalisatsioonilaiendamine, kartuli- ja
porgandipõldude niisutamine (LEADER ja CLLD projektid).
Sysne kalasadam ja kalatöötlemine
õhutusöök ja kohalike kaluritega kohtumine Trädgårdscaféet
Östergarni koolimajas http://cafeskolhuset.se
majutus: Best Western Strand Hotel
Teisipäev 4. september
hommikusöök hotellis
Näri sadam Närshamni kalatööstuse külastus
Ronehamni kalasadam, traallaeva külastus, kilu ja räimepüük, kala külmutushoone.
Rone Tomtbod kaluriküla külastus ja kohtmine Allan Pettersson Leaderi FLAG
Lõunasöök Änggårde Saloon http://enggaarde.se/
Tagasi Visby poole (teel erinevate LEADER projektide tutvustus)
Margus Talupood, Hablingbo
Lühike ringkäik Visby linnas
Õhtusöök grillbuffé Novi Beach Club
http://noviresort.se/novibeachclub/
majutus Best Western Strand Hotel
Kolmapäev 5. september
05.30 hommikusöök ja lahkumine hotellist kell
07:15 väljub laev Visbyst
10.30 saabumine Nynänshamni
bussisõit Nynäshamn-Stockholm
lõunasöök RESTAURANG SALTSJÖ PIR http://restaurangsaltsjopir.se/
vaba aeg Stockholmis
17.30 väljub laev Stockholm-Tallinn (majutus A2 kajutites,
õhtusöök laeval)
Neljapäev 6. september
hommikusöök laeval
kell 10.15 saabumine Tallinna
buss Tallinna sadam-Rohuküla sadam

Projekti tulemused: kokku osales õppereisil 33 isikut
MTÜ Läänemaa Rannakalanduse Selts 16 osalejat
MTÜ Hiiukala 16 osalejat
Kalanduse teabekeksus 1 osaleja
Koostööprojekti tulemusena said osalejad hea ülevaate Gotlandi suure ja
väikesemahuliselt kalapüügist. Külastati kolme sadamat, mis andis hea ülevaate
Gotlandil kasutavatest kalapüügialustest ja püünistest ja kalapüügiviisidest.
Õppereisi käigus külastati väiketööstusi ning tutvuti Gotlandil kasutatavate kala
töötlemise tehnoloogiatega, kasutatavate seadmetega ning tootevalikuga, olulisel
kohal oli kalurite koostöö oma saakide väärindamisel ja turustamisel.

Koostööprojekti raames tutvuti Gotlandi kalanduse ajaloo ja traditsioonidega, samuti
kalaturismi teenuste arendamisega.
Koostööprojekti oluline osa oli tutvumine EU toetusvahendite jagamise printsiipidega
Gotlandi
kalanduspiirkonnas.
Erinevalt
Eestis
kasutatakse
Gotlandi
kalanduspiirkonnas toetuste jagamisel CLLD printsiipe ning keskendutakse peamiselt
pehmetele ja üldist huvi kandvatele projektidele, investeeringud kalandussektorisse
seevastu on suhteliselt tagasihoidlikud. Omandatud kogemused annavad hea
võimaluse arutelda CLLD fondide rakendamise mõistlikkuse ja kasulikkuse üle Eestis
tulevasel EU rahastusperioodil.
Koostööprojekti lisandväärtus on Hiiumaal ja Läänemaa kalanduskogukondade
sidemete tugevdamine ja koostööle kaasaitamine.

