Region Västerbotten
Västerbottens län
Porozumienie o współpracy między Województwem Wielkopolskim a Regionem Västerbotten
zostało podpisane 4 lutego 2003 r.

Herb:

Obszar: 55 432 km2
Liczba mieszkańców: ok. 256 000
Gęstość zaludnienia: 4,6 os/km2
Stolica: Umeå
Położenie geograficzne:
Region Västerbotten położony jest w północnej Szwecji, rozpościera się pomiędzy Zatoką Botnicką a
granicą z Norwegią, graniczy z regionami Västernorrland, Jämtland, Norrbotten.
Västerbotten jest drugim co do wielkości regionem szwedzkim.
Podział administracyjny:
Västerbotten podzielony jest na 15 gmin (Norsjö, Robertsfors, Skellefteå, Umeå, Vindeln, Vännäs,
Dorotea, Lycksele, Malå, Sorsele, Storuman, Vilhelmina, Åsele, Bjurholm, Nordmaling).
Władza polityczna:
Każdy region szwedzki posiada regionalny zarząd (länsstyrelse), na czele którego stoi gubernator
(landshövding). Zarząd jest powoływany przez rząd centralny w celu koordynowania regionalnej
administracji w zgodzie z ogólnonarodowymi celami politycznymi.
Innym politycznym organem w regionie jest rada regionalna (landsting), która jest zgromadzeniem
wybieranym przez regionalny elektorat. Rada zajmuje się określonymi w Konstytucji Szwecji
obszarami polityki regionalnej, ze szczególnym uwzględnieniem prowadzenia polityki zdrowia
publicznego.
W każdym regionie działają również – niezależnie od rady regionalnej – mniejsze jednostki władzy
lokalnej (kommun), stanowiące lokalny samorząd.
Gospodarka/przemysł:
Głównym atutem stanowiącym o rozwoju gospodarczym regionu są bogate złoża mineralne: miedzi.
cynku, ołowiu i złota. Oprócz przemysłu wydobywczego inną kluczową gałęzią przemysłu jest
przemysł leśno-drzewny (56% obszaru regionu pokrywają lasy). Ważną rolę odgrywa także przemysł
hydroenergetyczny.
Turystyka/kultura:

W regionie istnieje projekt pod nazwą „Widoki w Västerbotten”, którego celem jest promowanie
regionalnej turystyki przyrodniczej oraz kulturowej. W latach 1993 – 1999 zbudowano centra
przyrodnicze oraz kulturalne na obszarze całego regionu. Przewodnikami po tych centrach są
specjalnie wydane publikacje: broszury, mapy itp.
W regionie znajduję się Park Narodowy Björnlandet w gminie Åsele. Istnieje także wiele innych
miejsc, w których chroni się krajobraz i naturę, istnieje np. 185 rezerwatów natury, 162 obszarów
ochrony siedlisk oraz 2 rezerwaty ptasie.
Produkty regionalne:
Region jest znany ze swego tradycyjnego sera „Västerbotten”.
Oficjalna strona regionu:
http://www.ac.lst.se/
Obszary współpracy Wielkopolska – Västerbotten:
Stymulowanie nowych form przedsiębiorczości

