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Grenzüberschreitender Reittourismus Landkreise Vorpommern–Greifswald und 
Police 

Einreicher 

Landkreis Vorpommern-Greifswald 

Kategorie 

B - Grenzüberschreitende wirtschaftliche Verflechtungen 

Projektpartner 

Powiat Policki, Landkreis Vorpommern-Greifswald, 

Nadleśnictwo Trzebież, Nadleśnictwo Gryfino, Oberförsterei 

Torgelow, Oberförsterei Vorpommern-Strelitz, Gmina 

Kołbaskowo, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, Tourismusvereine: Vorpommern, M-V, Stettiner 

Haff, Naturpark „Stettiner Haff”, Pferdehöfe: Ludwigshof, 

Fliederhof, Brzόzki, Tanowo, Police; Zachodniopomorskie 

Stowarzyszenie Jazdy Polskiej 

Ort/Region 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 

Powiat Policki 

Projektlaufzeit 

2012-2013 

Aktuelle Projektphase 

Realisierung 

EU-Förderung 

ja 

Anmerkungen 

- Arbeitstreffen wurde aus Interreg IV A/SPF kofinanziert 

Kernbotschaft 

Erarbeitung eines grenzübergreifenden touristischen Produktes in Gestalt eines deutsch-polnischen Reitwegenetzes sowie 

einer gemeinsamen Reitwegekarte unter Einbeziehung der kulturellen, historischen und natürlichen Attraktionen beiderseits 

der Grenze. 

Kurzbeschreibung 

Mit der Öffnung der deutsch-polnischen Grenze wurde es möglich, neue Gebiete für den Aktivtourismus zu erschließen, 

darunter den Reittourismus. Wer das Reiten richtig erleben will, der möchte vor allem das intensive Naturerlebnis in einer 

schönen Umgebung genießen. Dafür sollen Wege zur Verfügung gestellt werden, die für das Reiten geeignet sind. Sowohl 

auf der polnischen als auch auf der deutschen Seite existieren zahlreiche Reiterhöfe und agrotouristische Zentren, die mit 

einer Vielzahl von interessanten Angeboten aufwarten können.  

Reitwege sind auf beiden Seiten der Grenze vorhanden. Sie sind aber bisher nicht miteinan-der verbunden. Auch ist der 

Ausbau von ausgewiesenen Reitwegen und der dazugehörigen Rastplätze auf der polnischen Seite noch nicht so weit 

fortgeschritten wie auf der deutschen.  

Um die Attraktivität des Reittourismus weiter zu erhöhen, bemühen sich beide Landkreise seit einiger Zeit die vorhandenen 

Reitwege zu erweitern und zu einem gemeinsamen Netz zu verknüpfen. Hinzugezogen werden jeweils Experten, also 

Vertreter der Forstverwaltungen, der Tourismusorganisationen und natürlich der Reiterhöfe. Die Reitwege werden an 

Schnitt-punkten mit anderen touristischen Rad-,  Wander- und Wasserwegen komplettiert. 

Den Abschluss mehrerer Arbeitstreffen bildete ein gemeinsames Seminar am 26. und 27.09.2012 unter dem Titel „Deutsch-

polnisches Reitwegenetz“ sowie ein Workshop „Zu Fuß, zu Pferd oder mit dem Rad durch Natura 2000“ am 25.10.2012. Mit 

diesen Treffen konnte  die Arbeit an der gemeinsamen Reitwegenetzkonzeption einen großen Schritt voran gebracht 

werden. Die Konzeption ist gleichzeitig Grundlage für eine Reitwegekarte „Reiten am Stettiner Haff“, die im Entwurf bereits 

fertig gestellt ist und nun gedruckt werden könnte.  

Weitere Schritte für die abschließenden Arbeiten an der Konzeption sind bereits eingeleitet. So fanden mit den 

Forstverwaltungen Absprachen bezüglich des grenzüberschreitenden Ausbaus von Wegeverbindungen durch die 

Waldgebiete statt. Darüber hinaus sind die Kreisverwaltungen ständig im Kontakt. 

Die Zielgruppe des Projektes umfasst neben den Freizeitreitern und Reittouristen alle an aktiver Freizeitgestaltung 

Interessierten.  

Die Zusammenarbeit stützt sich auf systematische Arbeitstreffen, die in Deutschland und Polen stattfinden sowie auf 

Erfahrungsaustausche zwischen deutschen und polnischen Reiterhöfen und touristischen Anbietern. An den Gesprächen 

nehmen regelmäßig engagierte Vertreter der Verwaltungen, der Institutionen und der Reiterhöfe teil. 
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Transgraniczna turystyka konna na terenie powiatόw Vorpommern-Greifswald i 
Polickiego 

Zgłaszający 

Landkreis Vorpommern - Greifswald 

Kategoria 

B - Transgraniczne powiązania gospodarcze 

Partnerzy projektu 

Powiat Policki, Powiat Vorpommern-Greifswald, 

Nadleśnictwo Trzebież, Nadleśnictwo Gryfino, Nadleśnictwo 

Torgelow, Nadleśnictwo Vorpommern-Strelitz, Gmina 

Kołbaskowo, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w 

Szczecinie, Stowarzyszenia turystyczne: Vorpommern, M-V, 

Stettiner Haff, Park przyrody „Stettiner Haff”, Ośrodki jazdy 

konnej: Ludwigshof, Fliederhof, Brzόzki, Tanowo, Police, 

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Jazdy Polskiej 

Miejsce/Region 

Landkreis Vorpommern-Greifswald, 

Powiat Policki 

Okres realizacji projektu 

2012-2013 

Aktualny etap rozwoju projektu 

realizacja 

Współfinansowanie ze środków unijnych 

tak 

Uwagi 

- 

Główne przesłanie 

Stworzenie transgranicznego produktu turystycznego w postaci wytyczonych polsko-niemieckich ścieżek konnych oraz 

wspόlnej mapy szlakόw konnych z uwzględnieniem atrakcji kulturowych, historycznych i przyrodniczych obszaru po obu 

stronach granicy. 

Krótki opis 

Geneza terenów Powiatów Vorpommern-Greifswald i Polickiego oraz ich walory przyrodnicze powodują, że są one 

atrakcyjne pod kątem rozwoju turystyki przyjaznej środowisku. Otwarcie granicy polsko-niemieckiej przyczyniło się do 

zmniejszenia barier w uprawianiu turystyki aktywnej, pozwoliło na swobodny przepływ turystów, zarówno tych 

przyjeżdżających z poza regionu jak i tych mieszkających przy granicy. Puszcza Wkrzańska stała się miejscem 

wypoczynku mieszkańców obydwu powiatów. Posiada doskonałe warunki do uprawiania specjalistycznej turystyki jaką jest 

jazda konna. W związku z tym po polskiej i po niemieckiej stronie powstało wiele ośrodków jeździeckich i gospodarstw 

agroturystycznych zawierających bogate oferty pozwalające spełnić oczekiwania najbardziej wymagających turystów. 

Zainteresowanie tego rodzaju turystyka aktywną powoduje konieczność stworzenia  szlaków konnych i infrastruktury 

związanej z miejscami postojowymi. 

Po obu stronach granicy, znajduje się kilka odcinków wyznaczonych szlaków konnych, jednakże nie są one ze sobą 

połączone i nie tworzą spójnej sieci. W tym celu oba powiaty od dawna starają się uzupełnić ścieżki konne i połączyć je ze 

sobą w sieć. W ramach tego prowadzone są konsultacje z ekspertami w dziedzinie jeździectwa, przedstawicielami 

nadleśnictw, organizacji turystycznych i oczywiście - ośrodkόw jeździeckich. Docelowym jest, aby szlaki konne stanowiły 

uzupełnienie innych szlaków – rowerowych, pieszych i wodnych, tworząc trans graniczny zintegrowany produkt turystyczny. 

Na przestrzeni ostatnich lat odbyło się wiele spotkań roboczych , które zakończono wspólnym seminarium w dniach 26 i 27 

września 2012 r. pn. „Niemiecko – polska sieć szlaków konnych” oraz warsztatami w dniu 25 października 2012 r. pn. 

„Pieszo, konno lub rowerem w Naturze 2000". Spotkania grup roboczych oraz seminaria i warsztaty  pozwoliły uzupełnić 

opracowanie koncepcji ścieżek konnych, w wyniku której powstał projekt nowej mapy  turystycznej pn. „Jazda konna nad 

Zalewem Szczecińskim”. Ta mapa, jako szkic jest gotowa, i mogłaby wkrόtce zostać wydrukowana. 

Aby opracowana koncepcja była jak najbardziej realna nieustannie podejmowane są kroki w celu jej realizacji. 

Przedstawiciele grupy roboczej są w stałym kontakcie, prowadzone są rozmowy z przedstawicielami nadleśnictw oraz 

organami właściwymi do spraw obszarów chronionych. Rozmowy dotyczą rozbudowy transgranicznych ścieżek w lasach 

znajdujących się w obszarze przygranicznym.  

Grupa docelowa projektu obejmuje, poza podmiotami wymienionymi wyżej - miłośników turystyki konnej, a także osoby 

zainteresowane aktywną formą spędzania wolnego czasu na łonie natury. Współpraca polega na systematycznej 

organizacji spotkań, naprzemiennie w Polsce i w Niemczech, mających za zadanie wymianę doświadczeń pomiędzy 

polskimi i niemieckimi ośrodkami jeździeckimi oraz organizacjami turystycznymi. W spotkaniach uczestniczą regularnie 

przedstawiciele zaangażowanych samorządów, instytucji i organizacji, a także właściciele ośrodków jeździeckich. 
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