The role of the Royal Swedish Academy of Agriculture and Forestry is to promote
agriculture and forestry and related activities for the benefit of society, with the
support of science and practical experience. The Academy was founded in 1811 at the
initiative of Karl XIV Johan and started its work on 28 January 1813.

Excursion – Academy Fellows only

Polish agriculture – an update on the
present state and a glimpse into the
future
Time

Wednesday 18–Friday 20 September 2019, stay over the weekend is optional

Venue

Gdansk, Poland, see detailed programme

Registration

Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@ksla.se , +46 54 54 77 12

Programme

Sture Gustavsson, sture@sgma.se , +46 70 778 20 52

Fee

Approx. EUR 300–350. The fee includes two nights in a single bed room. The fee will be
invoiced after the excursion. Travel to Gdansk is not included in the fee.

Info

Partners or spouses are welcome during the weekend, but unfortunately not during the
professional program since we have a limited number of seats.
This excursion is partly financed by the A. W. Bergsten foundation.

The agricultural section at KSLA is planning an excursion to Poland in September. The purpose is to learn
more about the expansive Polish food production, including its present state, as well as to getting a
glimpse of the sector’s future challenges. The excursion will contain a mix of visits to organizations in the
food chain such as financing institutes, advisory services, governmental bodies, industry and farms.
The group that travels will have a maximum of 25 participants. First come, first served.
During the trip we will take a joint responsibility for the documentation. Each participant will write a
summary report and back in Stockholm we will arrange a seminar where we can share our insights.
The excursion is open to all fellows of the Academy, international as well as Swedish.
Welcome!

Eva Pettersson
Academy Secretary General and Managing Director
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Programme

Studieresa till Gdansk på temat polskt
lantbruk – nuläge och framtid
Onsdag 18 september
Resa till Gdansk på egen hand & incheckning på hotell Hilton Gdansk, Targ Rybny 1
19.00

Middag på hotellet med välkomsttal och presentation av reseprogram

Torsdag 19 september
07.45

Avresa med buss från hotellet

09.00

Besök på statliga myndigheten KOWR, som bl a ansvarar för jordbruks- och livsmedelssektorns struktur, förutsättningar, privatiseringar, fastighetsaffärer, verksamhetsstöd och
tillsyn, bidrag och EU samverkan. Mötet äger rum på en av de statliga gårdarna OHZ
Gajewo

19.00

Dinner at the hotel

Fredag 20 september
08.00
09.00
09.30
11.00
11.30
13.00
14.00
15.30
16.00

Utcheckning
Avresa med buss från hotellet
Besök på regionala jordbrukskammaren – möte och diskussion med styrelsen
Vidaretransport
Besök på stort lantbruk med sädesodlingar – 700 ha och egen kvarn, Bystre
Vidare resa samt lunch
Besök på mindre gård med mjölk samt köttproduktion – Wim Kraft, Pruszcz
Avresa
Tillbaka på hotellet
Vidare transport/boende/program på egen hand

Lördag 21 och/eller söndag 22 september
Frivilligt program se nedan
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Programme
REKOMMENDATIONER FÖR VIDARE VISTELSE
Det finns många boendeformer att finna på nätet och det är lätt att boka rum eller lägenhet.
- Förslagsvis stannar man i Gdansk en natt till och får en egen eftermiddag och kväll i staden som även
erbjuder kultur, historia och moderna shoppinggallerior.
- Har man möjlighet att stanna hela lördagen eller till söndag, så rekommenderas kurorten Sopot – Polens
pärla vid Östersjökusten och en del av trestadsområdet Gdansk-Sopot-Gdynia som finns en kort taxiresa
bort, eller en tur med pendeltåg.
REKOMMENDATIONER INFÖR RESA
- Kontanter är fortfarande bra att ha, även om alla större butiker och restauranger tar kort. Tas enkelt ut i
bankomat redan på flygplatsen.
- Taxi är säkert att ta om de står vid ett officiellt taxi-stop på flygplatsen. Det framgår tydligt vilka som är
godkända. Man kan även ta tåget till och från flygplatsen.
- Väderleken är lik den svenska, men mörkret faller tidigare. Kolla gärna väderprognosen inför resan.
- Som i alla turiststäder får man vara uppmärksam på var man har värdesakerna.
HOTELL
HILTON Gdansk hotel, Targ Rybny 1, 80-838 Gdansk, +48 58 77 87 100
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