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Förord
Jag fick i december 2011 ett spännande uppdrag med tanke på bl a Kulturhuvudstadsåret 2014.
Uppdraget var att göra en förstudie om förutsättningarna för en framtida satsning på
besöksnäringen längs Vindelälven med betoning på mat och boende. En viktig bakgrund var det
arbete som gjorts i form av examensarbeten av Restauranghögskolan vid Umeå universitet. Andra
upplevelser av typ event skulle också finnas med i bilden eftersom helhetsupplevelser är viktiga i
besöknäringen.
Jag har haft många trevliga och minnesvärda upplevelser under uppdragets gång och försökt leva
mig in i ”rollen” som besökare. Huvudsakligen är det positiva intryck men självklart har också
några negativa saker och tydliga brister konstaterats som måste uppmärksammas och åtgärdas i
det fortsatta arbetet.,
Många duktiga entreprenörer har tydligt uttryckt att de är ”projekttrötta” och inte orkar avsätta
tid och resurser för denna typ av verksamhet längre. Jag hoppas givetvis att berörda
kommunledningar lyssnar till detta och verkar för att Vindelälvsområdet ska bli något alldeles
extra en gång för alla! Politik är att välja väg och att våga satsa!
Ett stort tack till entreprenörer, turistansvariga och alla övriga som bidragit till innehållet i
rapporten. Ett tack särskilt tack vill jag också rikta till de turistansvariga inom resp kommun för
ett gott samarbete. Utan deras hjälp hade det blivit svårt att hantera detta uppdrag med den
tidsplan som gällt.
Tack också till VIKOM:s styrelse (Vindelälvskommnuerna) som gav sitt stöd till projektet och
även till ledningen för Gold of Lapland som bidragit med viktiga pusselbitar.
Sist men inte minst ett tack till Maria Lundgren som varit mig behjälplig med råd och utskrifter av
olika slag, jagat telefonnummer , hemsidor och adresser . De ” power points” hon gjort har varit
ovärderliga vid de sammankomster som ägt rum.

Tavelsjö 2012-04-12

Ulla Blomqvist
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Introduktion och sammanfattning
Naturen efter älven och älven i sig själv är variationsrik, mäktig och definitivt en bonus för
besökare, inte minst naturintresserade, jägare och fiskare. Många platser har goda naturliga
förutsättningar för verksamhet året runt med god kvalitet vad gäller både boende och mat. Några
har också stor potential att utvecklas till ”gastronomiska pärlor” som kan locka till sig såväl
internationella som nationella besökare som söker exklusiva resmål.
En bärande grundbult i den ”nya” besöksnäringen är lokalt producerad mat En viktig målgrupp är
bönderna och renägarna. Här saknas ett helhetsperspektiv och ett systemstöd för att de ska kunna
fortsätta sin verksamhet och arbeta för utveckling istället för avveckling. Besöksnäringen är i
övrigt arbetsintensiv och kan bidra till många nya och viktiga arbetstillfällen.
En positiv upplevelse under arbetets gång var mötena med uthålliga entreprenörer som trots
”upplevda” försämringar inte tappat hoppet än så länge. Här måste de s.k. Sorselebönderna få en
särskild eloge. Regelsystemet för och hanteringen av det som produceras lokalt efter Vindelälven
är i många fall under all kritik. Det tydligaste budskapet kommer från bönderna och renägarna
som vill få ett större inflytande förädlingsledet . Med detta kan förutsättningarna för en långsiktigt
hållbar verksamhet öka och strategin kan på nytt bli utveckling istället för att avveckling.
Ett lysande exempel på ett företag som lyckats bemästra problemen och behållit såväl initiativet
som innovationskraften är Hällnäs Handelsträdgård som trots avstånd och klimat numera är ett
de ledande i landet inom sin bransch. Andra företag som utgör goda förebilder är Aurora Borealis
och Ammarnäs Fiskecentrum inkl Ammarnäs Värdshus.
Såväl infrastrukturfrågorna (inkl frågor om logistik) som hållbarhetsfrågorna är centrala för
utvecklingen av besöksnäringen. Idag saknas t.ex. en fast bussförbindelse efter Vindelälven för
person- och godstransporter. Som framgår av kundanalysen avsnitt 6 kan många besökare vara i
behov av allmänna transportmedel, t.ex. ”backpackers”, utländska besökare och äldre utan egen
bil. Även godstransporterna är idag till stor del nedmonterade mellan företag efter älven. För ökad
exportmognad måste också andra transportmedel som flyg och helikopter in i bilden.
Ett område som också måste ges högsta prioritet är utbildning och kompetensutveckling. Här kan
man snegla på grannlänet Jämtland som satsat stort på en kontinuerlig kompetensutveckling.
Utöver den utbildning som kan fås via Eldrimner bör nya former för utbildning prövas t ex kortare
och längre utbildningar på distans endera som yrkeshögskoleutbildning eller högskoleutbildning.
Ett fortsatt samarbete med Umeå universitet omkring produktutveckling och recept är också
angeläget. Att identifiera och synligöra matkulturen efter älven utgör en viktig utgångspunkt för
en satsning på en gastronomisk framtidsresa.
Min förhoppning är att förstudien följs av betydande insatser inom de områden jag belyst i
rapporten. Jag utgår ifrån att alla berörda bidrar till att skapa bättre förutsättningar för en hållbar
utveckling av den arbetsintensiva besöksnäringen efter nationalklenoden Vindelälven och dess
nära omgivning. Begreppet exportmognad är centralt i det fortsatta arbetet för att nå en
ekonomiskt hållbar lösning på sikt.
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För ett lyckat projekt krävs:
- En tydlig målbild
- Engagemang i form av eldsjälar folk som stöttar och motiverar som ser olika personers
drivkrafter och tar tillvara deras kompetens
- Att alla drar åt samma håll.
Jag har i mitt arbete med förstudien presenterat en möjlig målbild. Vindelälven ska bli ett
attraktivt och exportmoget besöksmål med siktet inställt på en snabb
utvecklingsprocess/omvandlingsprocess den närmaste tiden. Den presenterade målbilden har
fått ett starkt stöd vid de möten som hållits.
Jag har träffat många eldsjälar och entreprenörer bl.a. de som föreslagits som ”klusteransvariga”.
En viktig fråga är belöningssystemet för dessa och de stöd de kan erbjudas.
Ett beslut till hur den fortsatta processen ska utformas brådskar inför 2014. En mer övergripande
gemensam affärsidé och en strategisk handlingsplan bör enligt min bestämda uppfattning
,utformas skyndsamt utifrån det underlag som presenteras i förstudien. Man kan spåra en tydlig
besvikelse bland många företagare över alla projekt som påbörjats men aldrig fullföljts.
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1. Bakgrund
Vindelälven är en unik och fortfarande outnyttjad nationalklenod inom besöksnäringen. Många år
har gått sedan riksdagen tog sitt beslut om att Vindelälven även i framtiden skulle förbli
oreglerad. Stora förhoppningar knöts till nya satsningar efter älven som skulle bidra till att göra
den till en riktig nationalklenod. Efter ett stort antal år kan man konstatera att den förväntade
utvecklingen uteblivit och att befolkningspyramiden numera är ganska skev. Besöknäringen har
haft vissa framgångar men de har ändå varit av den arten att den inte kunnat vända den negativa
trenden. Förhoppningsvis är framtiden ljusare och den fråga man kan ställa är följande:
Kan besöksnäringen bli en ny basnäring efter älven?
Nedan görs en kort genomgång av några viktiga budskap från politisk och nationell nivå utifrån
olika tal och dokument.
Kort sammandrag av näringsminister Maud Olofssons tal vid Turismmässan 2011 i Göteborg (GP 11
april 2011)
I sex år i rad har svensk turism slagit nya rekord. Ett långsiktigt arbete för att stärka den svenska
turistnäringen har påbörjats. En satsning som ska ge jobb både på landsbygden och i städerna.
Turistnäringen har fått en allt större betydelse för Sveriges välstånd med ett exportvärde (utländska
besökares konsumtion i Sverige) som uppgår till ungefär 93,6 miljarder kronor per år. Det överträffar i dag
flera av Sveriges traditionellt stora branscher. Faktum är att turistnäringen är en av Sveriges nya
basnäringar. Turistnäringen har cirka 160 000 anställda på helårsbasis och omsätter runt 250 miljarder
kronor per år.
Trots den djupa lågkonjunkturen i spåren av finanskrisen var Sverige ett av få länder i Europa som
noterade en ökning av antalet utländska övernattningar, även under krisåren. Det är genom fler och
växande företag fler jobb skapas. Näringslivet har förändrats och vidgats, och den svenska näringspolitiken
breddats. Det sker en förnyelse inom traditionella branscher som tillverkande industriföretag, men det
växer också fram nya näringar inom exempelvis tjänstesektorn. Det pågår dessutom ett paradigmskifte där
arbetstillfällen i allt större grad finns i små företag.
Besöksnäringen är komplex och inte lika stark i alla sina delar. För att utveckla nya och befintliga resmål
till attraktiva destinationer för turister från när och fjärran behövs en nära samverkan mellan offentliga
och privata aktörer. Ett långsiktigt, strategiskt och samlat arbete behövs för att stärka den svenska
turistnäringen. Aldrig tidigare har samarbetet mellan departement och myndigheter tillsammans med
regioner, organisationer och näringsliv varit närmare.
Det sker en förnyelse inom traditionella branscher som tillverkande industriföretag, men det växer också
fram nya näringar inom exempelvis tjänstesektorn. Det genomförs dessutom flera angränsande aktiviteter
som har stor betydelse för turistnäringen. Den omfattande nationella satsningen på Matlandet Sverige är
ett exempel. Ett annat är regeringens handlingsplan för kulturella och kreativa näringar som bland annat
syftar till att stärka förutsättningarna för små kultur- och upplevelseföretag att växa och erbjuda
kvalitativa och konkurrenskraftiga produkter och tjänster.

Utdrag ur den nationella strategin för svensk besöksnäring
En fördubbling av turismen fram till 2020 genom olika arbetsinsatser är ett mål som håller på att
implementeras av VisitSweden. Ett av de områden som prioriteras är destinationsutveckling och teman.
Detta arbete genomförs idag genom att VisitSweden valt ut ett antal områden som har potential till att
utvecklas som exportmogna destinationer.
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Sverige har stor potential att utvecklas som besöksland. Vägen mot fördubblingen av turismen kommer att
innebära arbetsinsatser, vilka har delats upp i fokusområden. Ett fokusområde utgörs av hållbarhetsfrågor.
Vikten av att bygga ett hållbart samhälle fortsätter att öka på alla samhällsnivåer och leder till nya
förhållningssätt. Konsumenter ställer nya krav och regering och myndigheter skärper kraven på balans
mellan miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer.
Resande har blivit en livsstil. Globalisering och förbättrad ekonomisk standard gör att resandet ökar, vilket
har konsekvenser för miljö och klimat. Det är därför helt avgörande att utveckla strategier och stimulera
processer för att nå ett så miljövänligt resande som möjligt.
Konsumenternas intresse för hållbarhetsfrågor ökar, men de är ännu inte beredda att betala mer eller
agera fullt ut för att minimera sin egen miljöbelastning. En anledning är svårigheten att hitta information
för att kunna göra medvetna val och agera mer hållbart. Ett stöd i arbetet är den kommunikationsstrategi
som utarbetats av VisitSweden för hållbarhet där näringens ansvar är att utveckla produkterna mot
målgruppernas förväntningar.
I begreppet hållbarhet ingår ekonomisk hållbarhet och affärsnytta, vilket i princip är omöjligt att uppnå
utan nöjda kunder. Företag och destinationer behöver få djupare insikt i hur hållbarhetsarbete kan leda till
nya affärer. Strategin för att nå dit är en gemensam kunskapsplattform. Flera internationella
organisationer har utvecklat kriterier och principer för arbete mot en hållbar besöksnäring. Sådana system
kan ge vägledning och vara till nytta i det svenska arbetet, men parallellt måste lokala strategier arbetas
fram utifrån destinationernas förutsättningar.

VisitSweden har fått kraftigt förstärkta resurser för att i samarbete med näringen utveckla
marknadsföringen av Sverige som turistland. Umeåområdet (inkl fem kommuner bl.a. Vännäs och
Vindeln) samt Lycksele kommun är några av de områden som valts ut som tänkbara exportmogna
områden i Sverige. Totalt planeras för 20-talet områden rustade även för en mer internationellt
betonad turism.

2. Uppdraget
I december 2011 fick jag i uppdrag av VIKOM (Vindelälvskommunerna) att genomföra en
förstudie om besöksnäringen och dess förutsättningar längs efter Vindelälven med fokus på mat
och boende. Arbetet påbörjades i januari 2012 och avslutas i april. Ett antal intervjuer har
genomförts och träffar har arrangerats på orter efter älven i samarbete med företrädare för
berörda kommuner. En sammanställning över intervjuer och möten framgår av bilaga 1.
En hearing ägde rum 2012-03-28 på Sandsjögården, Blattnicksele omkring den vision som
presenterats och ett preliminärt rapportutkast . I hearingen deltog, entreprenörer, turistansvariga
inom några av de berörda kommuner samt ett antal ”experter” i form av Doris Brändström,
svampexpert och anställd på Coompanion, Björn Norén, ansvarig kocklärare på
Restauranghögskolan samt Roger Uddståhl, expert på SIK.
Deltagarlistan återfinns i bilaga 2.

3. Utgångspunkter
Befolkningsutvecklingen längs Vindelälven har länge befunnit sig i en negativ spiral. Med
undantag för några tätorter bl.a. Vännäs och Vindeln. I många byar längs älven har servicen, såväl
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inom den privata som den offentliga sektorn försämrats. Skolor har dragits in och arbetstillfällen
försvunnit. En av de mest traditionelle näringarna efter älven – jordbruksnäringen - har minskat
drastiskt mätt i antal företag, men den har också genomgått en strukturell omvandling från många
små till några få större företag.
En levande landsbygd är, enligt mångas uppfattning, en viktig förutsättning för besöksnäringen
efter Vindelälven. För några år sedan initierades projektet Vindelälvens naturbeten som syftade
till att några områden skulle säkras för en miljövänlig djurhållning efter älven samtidigt som man
förstärkte kulturlandskapet. Ett projekt som rönt stor uppmärksamhet och uppskattning men som
hittills inte gett riktigt de ekonomiska resultat berörda jordbrukare hoppats på. Det har ändå
inneburit att miljöerna i älvdalarna blivit tillgängliga på ett annat sätt med många vackra vyer som
en extra bonus. Även rennäringen är väl företrädd efter Vindelälven och huvuddelen av de som är
aktiva renägare bor också längre ner efter älven under stora delar av vinterhalvåret. Inslaget av
renar efter älven utgör ett exotiskt inslag för besöksnäringens del och en ”krydda ”som ännu inte
”förvaltats” på ett optimalt sätt.
Såväl internationellt som nationellt är besöksnäringen i stark tillväxt. I många länder är den
snabbast växande. I några delar av landet t.ex. Jämtland har den bidragit till en ”nytändning” på
landsbygden med levande jordbruk och många förädlingsaktiviteter som lockar turister. Fler
lovande förebilder finns nu på den nationella arenan och potentialen att locka turister såväl
nationellt som internationellt till hela Vindelälvsdalen är stor. Den har unika egenskaper och
innefattar många olika naturmiljöer med mer eller mindre exotiska inslag.
Som framgår ovan har betydande satsningar gjorts och görs alltjämt för att stötta utvecklingen av
besöksnäringen med avseende främst på mat och boende på landsbygden. Även fortsättningsvis
är intresset stort, och svensk mat har rönt uppmärksamhet även på den internationella arenan
främst i Europa.
Sammantaget finns det många faktorer som talar för att en gemensam strategi omkring
besöksnäringen kan utgöra en spännande utmaning för Vindelälvsområdet En hållbar
framtidslösning bör stimuleras och prioriteras i nära samarbete med de som bor och verkar vid
älven eller i des närhet. Det inkluderar självfallet även de samer som finns efter Vindelälven och
som finns med i flera olika konstellationer.
Om arbetet med att skapa tillväxt inom besöksnäringen ska bli lyckosamt inom en nära framtid
och helst inför kulturhuvudstadsåret 2014, krävs redan inledningsvis att olika intressenter och
aktörer enas om en tydlig och genomtänkt strategi utifrån de förutsättningar som föreligger i
nuläget och de visioner och mål som ska gälla för framtiden.
En process för att involvera de boende efter älven har påbörjats genom de träffar som hållits. Vid
dessa har en övergripande och tentativ vision presenterats som diskussionsunderlag. Delar av
detta material har också vävts in i rapporten.
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En gemensam strategi ~ Vindelälvskommunerna är angelägen bl.a. mot nedanstående bakgrund:

x skapa arbetstillfällen
x behålla servicen, skola, äldreomsorg m.m.
x förbättra infrastrukturen
x bevara en levande landsbygd och ett öppet

landskap efter Vindelälven, t ex. Vindelälvens naturbeten

4.Nulägesbeskrivning och preliminär analys av tillgången på råvaror,
livsmedelsproduktionen - och förädlingsledet
Nedanstående nulägesbeskrivningar har inte ambitionen att vara heltäckande. Den disponibla
tidsplanen har inte tillåtit en djupare analys med hjälp av t.ex. mer kvantitativa underlag. Avsikten
har varit att på kort tid skapa mer översiktliga och generella beskrivningar som kan utgöra en
grund för det fortsatta arbetet.
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A. Lokal livsmedelsproduktion
Fiskprodukter och fiskerifrågor
Fisketurism och fiskeprodukter har en stor potential och detta område utgör självklart ett viktigt
område, älven utgör ju ”kärnan” i varumärket Vindelälven. Därmed hamnar ju också fisken och
fisket helt naturligt i centrum i ett utvecklingsperspektiv.
Ett gediget utvecklingsarbete har också pågått under flera år riktat främst mot fisketurismen.
Stora insatser har gjorts för fisket längs med hela älven som kommer att vara till gagn för framtida
fisketurism. Projektet ”Från kust till fjäll” har under 2011 gjort en inventering av fisketuristiska
företag längs med hela älven och en ansökan är inskickad för ett fortsatt arbete för att utveckla
fisketurism. I en planerad, kommande ansökan utgör nästa steg att arbete med olika grupperingar
av företag på utvalda platser längs med älven för att utveckla fisketurism. Utvecklingen ska ske
genom, utbildning och kompetenshöjning, provfiske för att säkerställa tillgången av fisk och en
möjlighet för intresserade entreprenörer att söka stöd/medel för att utveckla fisketuristiska
produkter.
Fisket utgör en mycket viktig del av besöksnäringen som ”sport” och ett utmärkt material finns
om fisketurismen efter älven . Tyvärr har fisket hittills inte resulterat i några synliga och mer
intressanta produkter på matområdet inom handeln eller som ett viktigt inslag i förädlad eller
lagad form på matställen efter älven.
Förslag
”Fisk” har en nära och faktisk koppling till varumärket ”Vindelälven”. Fisketurismen har
utvecklats väl men ett helhetsgrepp som också inkluderar fisk som en viktig produkt i handeln
och på restauranger/matställen saknas. Med en gastronomisk ambition går det inte att utesluta
möjligheten att t ex servera lokalt fångad fisk åtminstone under säsong. Möjligheten att skapa
olika fiskprodukter för handeln och restauranger bör undersökas . Ett mer samlat grepp bör tas
för att skapa nya produkter, även förädlade, för restauranger, matställen i övrigt och i handeln. I
detta arbete måste självfallet också målet om ett långsiktigt hållbart fiske beaktas.

Köttproduktion och förädling
Jordbruk med aktiv djurhållning förekommer alltjämt längs Vindelälven även om tendenser finns
till en fortsatt minskning. Det gäller främst kött som produceras av jordbrukare som nöt, gris, får
och i liten utsträckning även getter. Hästar används mycket marginellt i jordbruket numera men
däremot är de frekventa som riddjur och även i fjällvärlden för turism. Vindelälvens naturbeten är
en exklusiv satsning som gjorts längs älven men som i första hand används för nöt och får.
Den svåra, mycket komplicerade och olösta frågan om hur slakt och förädling av” köttet” bäst kan
ske utgör för närvarande det största hotet mot den lokala livsmedelsproduktionen via jordbruken.
I det närmaste samma problem gäller även vilt och annan slakt.
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För närvarande måste huvuddelen av köttet som produceras inom jordbruket skickas till Luleå för
slakt om det inte gäller s.k. husbehovsslakt. Även för rennäringen är också närslakt och förädling
en viktig del för att få ekonomi i verksamheten.
De lösningar som finns i idag kan varken betecknas som ekonomiska, miljövänliga eller nära.
Långa transporter av slaktdjur inverkar enligt en enig expertis negativt på köttets kvalitet.
Inflytandet över förädlingsledet och distributionen till kund måste stärkas för att öka
lönsamheten.
Förslag
Frågan om den bristande tillgången till ”näraliggande” slakterier och förädlingsställen måste bli
föremål för snabba åtgärder och ges hög prioritet om besöksnäringen ska kunna utvecklas vidare
med lokal mat i fokus.

Mjölkproduktion
Mjölken hanteras och förädlas idag i det närmaste helt via Norrmejerier. Tyvärr saknas för
tillfället en mer lokal produktion av ost och andra liknade produkter t.ex. ett minimejeri efter
Vindelälven efter det att getostproduktionen i Högås lagts ner 2011.
En ”innovation” att nämna här är det nya gårdsmejeriet i Selet med glassproduktion som väckt
stor uppmärksamhet omkring produkter under beteckningen Glassbonden. De har också tilldelats
ett nationellt pris för sin verksamhet 2011.
Förslag
Här bör ytterligare insatser göras för att främja mer lokala produkter t ex ost, flera varianter av
glass i kombination med vilda bär för försäljning till handeln och matställen.

Äggproduktion
Ägg utgör en viktig del i såväl det traditionella som moderna köket. Ägg produceras för
närvarande inte i någon större omfattning för försäljning i Vindelälvsområdet. Ett litet större
produktionsställe återfinns i Vindeln medan en mindre produktion av vaktelägg bedrivs på
Oxvikens gård i Tavelsjö.
Förslag
En försöksverksamhet med produktion av de lite unika vakteläggen borde uppmuntras liksom fler
småskaliga enheter med äggproduktion.
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Grönsaksproduktion
Hällnäs handelsträdgård är den största producenten av växthusgrönsaker i norra Sverige.
Produkterna säljs över hela Sverige men med tyngdpunkten på Norrland. Företaget har hög
kompetens inom produktion av kryddor och sallat och har även en stor del KRAV odlat. Totalt
odlas det 3 miljoner blommor och 3,5 miljoner grönsaker på 50 000 kvadratmeter.
Hällnäs handelsträdgård har idag ingen egen gårdsbutik, utan dess produkter kan bara köpas
genom livsmedelsbutiker.
Det finns också några mindre, mer lokalt orienterade handelsträdgårdar efter Vindelälven bl.a. i
Sorsele. De riktar sig i första hand mot lokala konsumenter. Företaget Inlandsmat har t ex såväl
odling som förädling av grönsaker och rotsaker i sin verksamhet.
Förslag
För produktgruppen grönsaker finns sannolikt ytterligare en potential i form av jordbruksmarker
som inte längre brukas så aktivt för vallodling. Odling av populära, nyttiga grönsaker och rotsaker
som t ex morötter, rödbetor och kålrötter skulle bidra till en breddning av inslaget av lokala
råvaror till restauranger/matställen och i lokala livsmedelbutiker. Mandelpotatisen, med
Potatisbacken i Ammarnäs som en viktig symbol , utgör också en outnyttjad resurs.

B. Råvaror från skogens skafferi
Bär
Längs Vindelälven finns det rikligt med bär av olika slag. Lingon, blåbär, hallon och hjortron är de
vanligaste vildväxande bären. Åkerbär och kråkbär är exempel på mer sällsynta bär som
förekommer på flera ställen efter älven. Förekomsten av odlade bär är också stor bl.a. odlas
jordgubbar och vinbär
Tyvärr sker ingen förädling av varken vilda eller odlade bär idag efter Vindelälven annat än i
mycket liten skala. Huvuddelen av alla bär köps upp och skickas vidare till andra delar av landet
för förädling. Försök har gjorts tidigare bl.a. i Sorsele med framgång kvalitetsmässigt men tyvärr
med bristande ekonomisk hållbarhet.

Svamp
Det finns stora skogsarealer längs Vindelälven som årligen fylls av delikata matsvampar som
aldrig tas tillvara.
Stora mängder av både goda och nyttiga matsvampar som exempelvis Karl-Johan, fårticka, blek
taggsvamp, riskor, kantareller och trattkantareller ruttnar bort.
De senaste 10-20 åren har intresset för att äta svamp ökat markant, kanske beroende på att vi
reser mera, inspireras och influeras av andra länders matkulturer, där svampen ingår som en
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betydelsefull råvara. Det ökade intresset av nya maträtter har inneburit en ökande efterfrågan på
färsk och torkad svamp i butiker och restauranger. Idag sker i stort sett ingen plockning till
förädling men det finns en ökad efterfrågan på vidareförädlade produkter.
Svamp och besöksnäringen
Upplevelsen av svampplockning längs Vindelälvens närliggande skogar har en utvecklingspotential för företagare inom turistnäringen. I kombination med tillagning och servering av
förädlade produkter tilltalas turister från både Sverige och andra länder, att lära sig att plocka och
tillreda svamp som de själva har plockat. Italienarna älskar Karl-Johan, fransmännen blek
taggsvamp och japanerna Goliatmusseron och den senaste upptäckten Hon-shimeji svampen för
att ta några exempel. De två senaste arterna växer på mycket gamla tallhedar och anses mycket
exklusiva.
Förslag
Vad gäller svamp och bär bör nya initiativ tas för att producera lokala produkter och
möjligheterna att bilda ett ”producentkooperativ” efter älvdalen med ett gemensamt varumärke.
Ett samarbete mellan entreprenörer efter Vindelälven och den norskägda bärindustrin i Lycksele
utgör en möjlig alternativ utmaning vad gäller bärdelen. För såväl bär som svamp finns också
flera olika förädlingsföretag att samarbeta med inom länet

C. Livsmedelsförädling
Förädling av köttråvaror - befintliga företag
Ett antal företag har etablerats med inriktning mot förädling inom köttsidan. Företag listas nedan.

Vindelns rökeri
Vindelns rökeri grundades 1917 och det var från början både rökeri och slakteri. Det startades av
Magnus Lindgren. Numera ägs och drivs det av familjen Sandström som tog över 2007.
Se mer utförlig information www.vindelrokeriet.se

Kooperativet Rusksele rökeri.
Företaget har nya ändamålsenliga lokaler godkända för hantering och vidareförädling av vilt.
Företaget ägs av Kooperativet Rusksele rökeri.
Se mer utförlig information www.unc.se/ruskselerokeri.phtml

Fjällrenen AB/Piltos goda
Programförklaring från Ingrid Pilto: Att bevara de gamla genuina samiska mathantverksmetoderna har alltid varit grunden för mitt mathantverk men förstås med inslag av nyskapande.
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Renar, viltfångad fjällfisk, örter, bär och ett konstnärligt sinne ger inte bara ätbara produkter utan
även vackra ting i form av slöjd-duodji. Tanken är att inreda en gårdsbutik med ett godkänt kök
för att satsa på matturism med inriktning "det samiska köket". Lokaler för att tillvarata och
förädla våra råvaror finns även med i planeringen. Fäviken i Jämtland är en förebild!
Aktuell hemsida saknas f.n.

Korvhuset Tväråträsk - Framke’s korvspecialiter
Här bedrivs en delikatessinriktad småskalig livsmedelsproduktion med korv som specialitet.
Korvhusets ägare har hämtat sina förebilder huvudsakligen från sitt hemland Tyskland som har
ett gott internationellt rykte inom detta område. Huvudråvaran är viltkött – främst ren och älg.
Se mer utförlig information www.korvhuset.se

Toppchark, Bastuträsk
Toppchark är visserligen inte beläget efter Vindelälven men kan ändå betraktas som ”lokalt
charkuteri”. Det är beläget i Bastuträsk, och använder svenskt kött och traditionella recept i sin
tillverkning.
Se mer utförlig information www.toppchark.se
Förslag
Kopplat till ev. minislakterier bör fler förädlingsalternativ utvecklas i nära anslutning och efter en
noggrann analys av efterfrågan på olika produkter på restauranger/matställen och i handeln.

Bagerier
Det finns ett antal mindre bagerier efter Vindelälven men få har sådan omfattning att de har en
reguljär försäljning till handeln eller olika matställen.
Förslag
Idag saknas mer traditionella bagerier efter Vindelälven med mjukkakor och tunnbröd av olika
slag. Ett nytt tunnbrödsbageri är på gång och beräknas starta 2013 i Holmfors, Sorsele med en
kommersiell inriktning. Fler satsningar inom detta område efter älven bör initieras främst
sommartid.
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Mejeriproduktion
Den mycket erkända gettillverkaren i Högås har nyligen avslutat sin ostproduktion. Ägaren har
omfattande kunskaper inom sitt område och är villig att bidra med sin kunskap vid en ev. start av
småskalig osttillverkning.
En spännande innovation att nämna är det nya gårdsmejeriet i Selet med glassproduktion som
väckt stor uppmärksamhet omkring produkter under beteckningen Glassbonden.
Se mer information på www.glassbonden.se
Förslag
Nya minimejerier efter Vindelälven skulle utgöra ett värdefullt inslag i utvecklingen av ”Route
Gastronomique”.

5. Restauranger, matställen och boende efter Vindelälven
Idag finns ett antal matställen efter älven, men matställen i form av ”spetsrestauranger” med en
tydlig gastronomisk inriktning saknas. Den mat som serveras på Grand Hotell under
Västerbottensdagarna är, enligt många besökare, svår att hitta i Västerbotten Förutsättningarna
att ”utveckla” gastronomiska pärlor efter Vindelälven finns inom ramen för en intensifierad
besöksnäring.
Nedan listas befintliga matställen. Några har inte alltid öppet för enskilda eller hela året. Pizzerior
och hamburgerbarer har lämnats utanför listan nedan men de är självklart också viktiga för såväl
ortsbefolkningen som för besökare. En ny trend inom besöksnäringen är också ”ourdoor cooking”,
dvs. matlagning ute i det fria.
x

Hotell Vännäs, restaurang med lokala råvaror

x

Slöjdarnas hus, Vännäs

x

Åsas Catering, Rödåsel

x

Hotell Forsen, fullt utbyggd restaurang med ökad användning av lokala råvaror

x

Café Mjölnaren, (endast sommaröppet)

x

Aurora Borealis, för mindre grupper men med mycket hög gastronomisk nivå och lokala
råvaror

x

Kursgården i Kronlund, huvudsakligen endast för grupper f.n.

x

Åmbacken, främst lunchservering

x

Åmselegården, under uppbyggnad

x

Mårdseleforsen, (endast sommaröppet)

x

Flygfältet/Flygrakan, (ev. planerad satsning t ex ”ourdoor-cooking”)

x

Blåklockan, Rusksele

x

Vormselemässan (endast sommaröppet)

x

Vindelgransele, (endast sommarsäsong för förbokade grupper)

x

Sandsjögården, nystartade, med lokala råvaror
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x

Sandsele Mat och kalas, med lokala råvaror, (främst catering)

x

Gargnäs, ”Bed and Breakfast”

x

Sorsele River Hotell, ökad ambition vad gäller lokala råvaror

x

Nalovardo, Dalstugan

x

Ammarnäsgården, omstart av företaget pågår

x

Ammarnäs Wärdshus, huvudsakligen lokala råvaror

Förslag
Ett antal ”möjliga” spetsrestauranger bör väljas ut med
-

intresse att utvecklas

-

ambitionen att satsa på lokala råvaror

-

satsa på hög kvalitet vad gäller service och bemötande

De bör ”bearbetas” och uppmuntras i det fortsatta arbetet. Ambitionen bör vara att några av dessa
ska återfinnas i White Guide helst senast under 2014.
Nedan listas ett förslag till prioriterade restauranger som i första fasen bör ges förutsättningar att
utvecklas mot ”exportmogna företag”.
x

Hotell Vännäs

x

Hotell Forsen, Vindeln

x

Mårdseleforsen

x

Sorsele River hotell

x

Ammarnäs Wärdshus

”Bubblare” dvs. de som kan komma i fråga i ett senare skede
x

Kronlund

x

Åmselegården

x

Åmbacken, Åmsele

x

Blåklockan, Rusksele

x

Ammarnäsgården

x

Sandsjögården

x

Piltos goda, Ammarnäs

Listan kompletteras med två intressanta cateringföretag
x

Mat och kalas i Sandsele

x

Åsas mat i Rödåsel
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Den mest ”exportmogna” produkten efter Vindelälven är Aurora Borealis, ett äventyrsföretag med en
exklusiv restaurang, som endast öppnar för beställningar.

Boende efter Vindelälven
x

Hotell Vännäs (Hotell)

x

By the River, Spöland (Hostel)

x

Hotell Forsen, Vindeln (Hotell)

x

Vindelgallerian (Hotell/Hostel)

x

Kronlund (Hostel)

x

Åmselegården (Hostel, lägenheter och rum under utveckling)

x

Vindelgransele (Hostel?)

x

Gargnäs (Hostel)

x

Sandsjögården (Hostel)

x

Gargnäs (Hostel)

x

Sorsele River Hotel (Hotell)

x

Pensionat Holmen, Sorsele (Hostel)

x

Nalovardo (Hostel)

x

Ammarnäs Wärdshus ( Hostel)

x

Ammarnäsgården (Hotell)

x

Ammarnäs stugby (Hostel)

Förslag
Vad gäller boendet måste en mer noggrann granskning göras av de boendealternativ som angetts
ovan. Någon form av klassificering som ansluter till mer ”erkända” normer bör därför ske i nästa
fas.

6. Olika kundgrupper
VisitSweden med en tydlig profilering mot internationella besökare har gjort nedanstående
indelning av aktuella kundgrupper och den används också utgångspunkten för den nationella
strategin
x

Den globala resenären och det globala företaget förespråkar hållbar utveckling och
värdesätter hälsa, ärlighet och pålitlighet. Hög disponibel inkomst, högutbildade med hög ITkompetens

x

Unga par som reser ofta. Resandet en form av livsstil.

x

Vitala, välbeställda äldre med utflugna barn. De har tid och pengar för resande
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x

Aktiva familjer som värdesätter gemensamma aktiviteter

x

Det globala företaget som värdesätter god infrastruktur, säkerhet, bra boende och exotiska
kringaktiviteter

Till dessa kan läggas
x

Nordiska och internationelle ”backpackers” dvs. framtidens resenärer som besöker billiga
boenden och vill köpa billig och lokal mat, även för självhushåll. De kan utgöra en viktig
potential för framtiden och agera som goda marknadsförare.

x

Inhemska och nordiska besökare med stort intresse för mat , natur och kultur.

7. Visionen och dess olika delar
Arbetsnamnen ”Vindelälvsodyssén” och ”Route Gastronomique” utgör viktiga ledstjärnor för
utvecklingen av besöksnäringen med anknytning till Vindelälven. Maten ska utgöra en viktig del
av upplevelsen av vistelsen och den kan med fördel kombineras med events av olika slag samt ett
komfortabelt boende på hotell eller hostel. En helhetsupplevelse bör eftersträvas för att skapa
bättre förutsättningar för nöjda besökare. En annan viktig ledstjärna är begreppet hållbar
utveckling..
Visionen består av ett antal delar som listas nedan!
x

Lokal livsmedelsproduktion

x

Råvaror

x

Förädlade produkter

x

Några exklusiva restauranger

x

Matställen/Caféer

x

Hostel/Hotell

x

Events

x

Destinationspaket med
event
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Restauranger - matställen
Utvecklas vidare i nästa fas i samarbete med de kluster som skapas. Fokus måste ligga på
nedanstående förutsättningar.

x

Hög kvalitet som föutsätter utbildning och kompetensutveckling

x

Fler livsmedelsproducenter kopplade till restauranger och butiker

x

Intagande och inbjudande restauranglokaler

x

Storytelling och Hospitality Management

x

Lokala råvaror av hög kvalitet

Hostels och Hotell
Kartläggs nårmare i nästa fas i samarbete med de kluster som skapas.

x

Varje större ort erbjuder minst ett hostelalternativ

x

Några orter har hotell att erbjuda

x

Samarbete – nätverk med hotell i Umeå och Lycksele

x

Paketering via destinationsbolag

Viktiga förutsättningar för visionen Vindelälvsodyssén och Route Gastronomique vad gäller mat
och boende är enligt mina bedömningar följande:
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1.

En systemlösning för fisket och främst förädling/försäljning av fisk utvecklas
som ett komplement till sportfisket som redan har en väl fungerande organisation.

2.

Några ”spetsrestauranger” med tillgång till närboende etableras (ska svara upp mot ett
antal kriterier). Målet är att verksamheten på sikt ska pågå året om och så småningom
platsa i White Guide

3.

Ett antal matställen/caféer med lokalt anknuten mat – husmanskost- längs älven med
delvis gemensam ”agenda”(ska svara mot ett antal kriterier)

5

Ett antal” hostels” etableras efter Vindelälven utöver befintliga hotell och vandrarhem och
campingplatser

6

En förbättrad infrastruktur omfattande såväl persontransporter med buss och tåg som
godstransport. För en ökad exportmognad krävs också en koppling till såväl reguljärt flyg
som charter med helikopteranknytningar.

8. Events, marknader, handel och loppis
Redan idag finns det ett antal väletablerade events och arrangemang efter älven som t ex
Vindelälvsdraget och Vindelälvsloppet som diskuteras på nytt. Det årliga Notvarpet i Rusksele
liksom Drakbåtstävlingen i Vindelgransele är exempel på andra kända arrangemang.
Hantverksmässorna i Vormsele och Slöjdarnas Hus har blivit nationellt känd och den
hårdrockskonsert som anordnades i Sorsele i augusti 2011, fick stor uppmärksamhet och har
sannolikt kommit för att stanna.
Projekt omkring Isälvsleden har också påbörjats och det har en nära anknytning till Vindelälven.
Loppisprylar och antikviteter försäljs på flera ställen. Även Violas i Blattnicksele är ett välkänt
besöksmål.
Lycksele Djurpark, Skogsmuséet i Lycksele och Gruvkyrkan i Kristineberg är exempel på
näraliggande besöksmål.
En preliminär lista över mer events, besöksmål och handel finns i bilaga 3.

9 Den fortsatta processen?
Nedanstående ”kravspecifikation” preciseras mer i detalj i nästa fas. Tillgången på såväl
entreprenörer som samhällsentreprenörer (inom offentliga sektorn)utgör en nyckelfråga!

x

Befintliga entreprenörer, lista för varje kluster

x

Nya entreprenörer, hur når vi dessa?

För varje
kluster utses det
en ansvarig
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I bilaga 4 redovisas befintliga entreprenörer efter Vindelälven och inom VIKOM-området.
Uppgifterna har inhämtats från näringslivskontoren i resp. kommun samt LRF.
Utveckling av lokala kluster
För att säkra en effektiv samordning och ett lokalt engagemang föreslår jag att lokala kluster
bildas i enlighet med skissen nedan.
Vännäs
Rödå
Rusksele

Tavelsjö

Åmsele

Ammarnäs

Vindeln
Sorsele

För varje kluster utses 1-2 ansvariga. I varje kluster ska det också ingå en representant för
rennäringen. Förslag har väckts under arbetets gång om färre kluster.
Den slutliga sammansättningen och storleken på varje kluster bestäms i samråd med kommunens
ansvariga för besöksnäringen.
Nedan anges några förslag till klusteransvariga:
Ort
Tavelsjö,
Rödå, Vännäs

Bert-Ove Johansson, Hotell Vännäs

Leif Lindgren, Vindelälvens naturbeten

Vindeln

Christer Jonsson, Hotell Forsen

Björn Isaksson, Hällnäs grönt

Åmsele

Donald Eriksson Aurora Borealis

Morgan Olofsson, jordbrukare
Majken Ekman, Åmbacken

Rusksele

Leif Alnersson

Per Dahlgren, Rusksele rökeri

Sorsele

Kjell Öjeryd, jordbrukare
Carina Öjeryd, jordbrukare

Annica Nilsson, Mat och kalas
Elinor Gustavsson, Sorsele River Hotel

Ammarnäs

Ingrid Pilto, entreprenör

Ulf Johansson, Ammarnäs Värdshus
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10. Förslag till arbetsmodell
Den tidigare föreslagna arbetsmodellen (se nedan) är fortfarande aktuell men den bör
kompletteras.
steg 4
Matturism längs Vindelälven i
full skala

steg 3

- Uppbyggnad av en
organisation för försäljning av
produkter till Värdshus/motsv.
och butiker
- Upptryckning av en matguide

steg 2
Kompetensutveckling med bl.a.
stöd av Restauranghögskolan
och Eldrimner

steg 1

Inventering av:
- råvaror
- möjliga matställen
- turistattraktioner

* ett första steg togs via de examensarbeten som
genomfördes under ht 2009 av studenter vid
Restauranghögskolan

*ev. i form av examensarbete

Komplettering av arbetsmodellen
Steg 1 B).
Etablering av ”lokala kluster ”och utseende av 1-2 ansvariga för varje cluster. I varje cluster ska en
representant för rennäringen ingå.
Steg 1C).
Utseende av gemensam ledningsgrupp bestående av ”klusteransvariga” och en projektledning.
I ledningsgruppen ska också en representant för rennäringen ingå.
Steg 1D)
Ledningsgruppen startar sitt arbete med att
-

söka utvecklingsmedel – kortsiktiga som långsiktiga projektmedel
- planera för kompetensutveckling av olika grupper t ex kockar, aktiva jordbrukare,
”matförädlare” m fl.
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-

utforma en gemensam strategi för Vindelälven, viktiga värdeord och t ex en gemensam
receptsamling. Den receptsamling som gjorts på Restauranghögskolan bör kunna utgöra en
viktig utgångspunkt.

-

kartlägga hotell och hostels utifrån en kravspecifikation

-

kartlägga viktiga samarbetspartners t.ex. LRF, Restauranghögskolan, Akademi Norr, Top Chark,
och destinationsbolag för fortsatt produktutveckling av besöksmål m.m.

-

kartlägga angelägna satsningar i övrigt, bl.a. en bättre infrastruktur i samarbete med berörda
kommuner.
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Bilaga 1
Intervjuer (motsv.)
Sven Roosqvist, Gold of Lapland
Viktoria Kreuger, f.d. näringslivssekreterare
Ragnvi Sorsén, Pensionat Holmen, Sorsele
Doris Brändström, Coompanion, Umeå
Karen Jörgensen Borup, Högås Getfarm
Erik Sundqvist, Miljöskolan

Besök
Hotell Vännäs
Hotell Vingen
Top Chark, Bastuträsk

Träffar med entreprenörer
Åmsele (5 entreprenörer)
Rusksele (2 entreprenörer och 2 övriga deltagare)
Sorsele (4 entreprenörer)
Ammarnäs (3 entreprenörer och 2 övriga)

Besökta konferenser
Lycksele- Servicenäringen i inlandet
Skellefteå – Konferens om måltid och turism
Västerbottensdagarna (Grand)
Träffar med Visit Umeå
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Bilaga 2

Deltagarlista den 28/3
Leif Lindgren, Spöland, Vindelälvens naturbeten
Peder Gustavsson, Hotell Forsen, Vindeln
Mia Halvarsson, Kronlund/Mårdseleforsen
Donald Eriksson, Aurora Borealis Ekorrsele
Maria Eriksson, Aurora Borealis, Ekorrsele
Morgan Olofsson, Åmselegården
Jenny Olofsson, Åmselegården
Majken Ekman, Åmbacken
Leif Alnersson, Rusksele
Per Dahlgren, Rusksele
Repr från Sandsjögården *)
Inger Hellman, Ammarnäs/Sorsele
Ulf Johansson, Ammarnäs Wärdshus
Elenor Gustavsson, Sorsele River Hotell
Bo Brydsten, Sorsele kommun
Malin Bjurén, Vindelns kommun
Björn Norén, Restauranghögskolan
Roger Uddståhl, SIK
Doris Brändström, Coompanion
Emma Lindfors, Gold of Lapland
Ulla Blomqvist, ansvarig för förstudien, sammankallande

*) Deltagare men också värdar
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Bilaga 3
EVENT/BESÖKSMÅL/HANDEL

Äventyr på och vid Vindelälven
Ammarnäs
Kungsledenrännet
Samehelgen
Fjällmarschen
Sorsele

Ammarnäsdagarna
(H)juldagen
Pärfestivalen

Lappmarksloppet
Turer med Älvkungen
Holmen Gungar
Vindelgransele

Rock Out Wild,
Skördemarknad
Sorsele Dans- och Musikvecka

Drakbåtsfestivalen
Vormsele
Hemslöjdsmässa
Rusksele
Notvarpet
Vindeln
7-mila
Vännfors

Konst i Kvarn

Roddstafetten
Vännäsby
Hemslöjdsmässa
Vännäs

Slöjarnas Hus

Italienska veckan
Vännäsdagarna
Gemensamt för Vindelälvsdalen
Hembygdsarrangemang
Sommarcaféer
Vindelälvsleden
(Vindelälvsloppet)

Nationalälvsdagen
Vindelälvsdraget

Andra besöksalternativ
x
x
x
x

Mårdseleforsen
Ekorrsele, events med året runt aktiviteter
Sameaktiviteter
Kanoting bl.a. på Åman
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x
x

Enhörningen, Gäddträsk
Teater och bygdespel

Utställningar, Mässor, Marknader
Vormsele
Hemslöjdsmässa
Vännäsby
Hemslöjdsmässa
Vindeln

Slöjdarnas Hus

Konst i Kvarn
Vännäs
Italienska veckan
Åmsele

Vännäsdagarna

Kulturhuset
Marknader av olika slag t ex höstmarknader finns efter hela området.

Handelsverksamhet
x

Livsmedelaffärer efter älvdalen och väg 363

x

Fritidsprylar på div. platser

x

Antikviteter

x

Loppis på flera platser

x

Violas i Blattnicksele

Näraliggande besöksmål
x

Djurparken i Lycksele

x

Skogsmuséet i Lycksele

x

Linbanan

x

Saga biografen i Adak

x

Vildmarkscamp i Malå

x

Tjamstabackarna i Malå

x

Svansele Vildmarkscenter

x

Källan Spa och konferens

x

Ringvor i Rengård

x

Bastuträsk Kulturbyggnader

x

Norsjö hembygdsområde (skidlöparmuseum m.m.)

x

Trollbacken
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x

Björngrottan

x

Ansia Badpark

x

Norsjö Slöjdarnas Sommarmässa

x

Gallejaur

x

Fromhedens Fiskecamp

x

Raggsjö (Torgny Lindgren)
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Bilaga 4
Förteckning över företag och företagare efter Vindelälven och 363,
se separat bifogat dokument.
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