
  
 

Upplev 
Kalix Löjrom 
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Upptäck hösten 
och havets guld 
i Kalix skärgård 

Boka ditt Kalixäventyr nu! 



 

 
 

 

   
   

 

 
   

   
 

  

 
  

  
 

 

   
 

 

 
 

 

 
  

 

Foto: Håkan Stenlund 
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Foto: Håkan Stenlund 

Tillgängliga datum:  29/9, 4/10, 5/10 1990 kr 
/person 

Gör din egen löjrom 
I samverkan med livsmedelsproducenten Guldhaven Pe-
lagiska AB, Kalixortens största leverantör av Kalix Löjrom, 
erbjuder vi nu besökare möjligheten att få en inblick i en 
fiskares vardag, träffa människorna bakom produkten och 
se hur de förädlar löjrommen. Dessutom får du prova på 
hantverket själv – att göra din egen löjrom. 

SÄSONG: september – oktober LÄNGD: 4 timmar 
ANTAL: 10-30 personer 
INFO & BOKNING: coldadventures.se 

Upplev Kalix Löjrom 

Löjromssafari Premium 
Upplev norrländsk kultur och mathantverk. Följ fisket, 
förädlingen och hantverket bakom Kalix Löjrom. Du 
kommer att få se fisket efter siklöjan ute i skärgården, äta 
traditionsenlig lunch på vår Norrbottensgård ute på 
Bottenvikens största ö, Rånön. Du får också prova på 
jobbet som ”löjrensare” i fiskfabriken Guldhaven Pelagiska, 
där du gör din egen hemmagjorda löjrom. 

SÄSONG: september – oktober
LÄNGD: 3 dagar ANTAL: 2-10 personer 
INFO & BOKNING: coldadventures.se 

Tillgänglighet: september/oktober 14500 SEK 
/person 

Tillgänglighet: året runt 
Från 

650 kr 
/person 

Löjromsprovning 
Provsmaka Kalix Löjrom på olika vis, i pitoresk skärgårds-
miljö. Innan provsmakningen börjar berättar jag om mitt 
fiske efter siklöja, processen vid tillverkningen och vad 
som gör Kalix Löjrom så unik. Till provsmakningen 
serveras alkoholfritt mousserande vin. 

SÄSONG: året runt LÄNGD: 1-2 timmar ANTAL: 2-6 
personer INFO & BOKNING: storonsfisk.se 

Tillgänglighet: september – oktober 
Från 

595 kr 
/person 

Löjromscafé by Arctic Treats 
Nära men ändå mitt i skogen står vårt unika löjromscafé 
för dagen, en kåta, uppvärmd med ved från skogen runt 
omkring oss. Vi njuter av berättelser, tystnaden, elden, 
sällskapet och en härlig fika med löjromsinspiration med 
arktisk twist bestående av råvaror från orten. Vi halstrar 
löja över öppen eld, lär oss hur vi gör kokkaffe på äkta 
norrländskt vis och får veta mer om fisket efter siklöjan 
och beredningen av Kalix Löjrom. 

SÄSONG: september – oktober LÄNGD: 2,5 timmar 
ANTAL: 2-15 personer 
INFO & BOKNING: arctictreats.se 
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Vår vardag – 
besökarens lyx 
Allt som behövs för att bereda den 
världsberömda Kalix Löjrom är 4 % 
havssalt och en massa kärlek. 

Precis som upplevelserna här i Kalix, 
behöver vi inte tillsätta några 
konstigheter för att göra ditt 
besök här fantastiskt. 

https://arctictreats.se
https://storonsfisk.se
https://coldadventures.se
https://coldadventures.se


 

 
  

   
 

 

 
   

 

 

 

 
 

   
  

 

 
 

 
   

  

 
 

 

 

    
  

 

 

  
   

 

Upplev Kalix Löjrom 

Löjromsäventyr 
Kalix löjromsäventyr startar när du landar på Luleå flyg-
plats. Efter cirka en timmes transfer är du på anrika Filips-
borgs herrgård i Kalix. Vi tar oss ut med båt till fiskeplat-
serna i skärgården och träffar professionella fiskare som 
jobbar mitt i årets viktigaste säsong. Fiskemetoderna kan 
vara partrålning, push-up fällor eller löjromsskötar. Vi gör 
strandhugg för att laga mat över öppen eld och återvänder 
till Filipsborg för middag, bastu och badtunna. 

SÄSONG: september/oktober LÄNGD: 4 dagar 
ANTAL: 4–12 personer INFO & BOKNING: filipsborg.se 

Tillgänglighet:  September - oktober 250 kr 
/person 

Träffa en fiskare 
Välkommen till Storöns fisk, här får ni träffa fiskaren 
Roland Stenman. Han berättar om det traditionella skötfisket 
som bedrivs i liten skala och om arbetet med att gallra löja 
för att producera det orangea guldet - Kalix Löjrom. 

SÄSONG: september/oktober LÄNGD: 1 h 
ANTAL: 4–6 personer 
INFO & BOKNING: kalixriversideinn.se, 070 - 622 70 66 
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Mer än bara löjrom 

Tillgänglighet: 20/5-15/10, start 9.30 1100 kr 
/person 

Tillgänglighet:  September - oktober 
Från 

12.880 kr 
/person 

Guidad kajakpaddling på Kalix älv 
Upplev Kalix från vattnet. Paddla uppströms från centrala 
Kalix och njut av en lugn, avskild del av älven. Efter några 
kilometer vänder vi nedströms i älvens huvudfåra. Vi gör 
ett strandhugg på den kulturhistoriska platsen Vassholmen 
och avnjuter fika innan vi återvänder. Du som deltar har 
möjlighet att vandra omkring på Vassholmen och får lära 
dig mer om älven och dess omgivningar, timmerflottningens 
era samt den kultur och historia som präglat Kalix. 

SÄSONG: maj–oktober LÄNGD: 3–4 timmar 
ANTAL: 2–20 personer INFO & BOKNING: nordiclifexp.se 

Tillgänglighet: Lör, sön, mån 
Från 

1250 kr 
/person 

Ut i skärgården 
Vi startar vid sjöboden med en laxsmörgås medan jag 
berättar om Storön, skärgården och fisket. Tillsammans 
planerar vi också dagens äventyr. Under dagen tillagar 
vi en lunch ute på en ö i skärgården. Efter lunchen finns 
möjlighet att åka vidare för att utforska någon annan ö 
eller ta en längre båttur genom skärgården. Vi väljer 
platser att utforska utifrån era önskemål och det väder som 
råder. Under dagen serveras mellanmål och dryck till alla. 

SÄSONG: året runt LÄNGD: 4–8 timmar ANTAL: 2–8 
personer INFO & BOKNING: storonsfisk.se 

Tillgänglighet:  10/5-25/11, start 9.00 
1050 kr 
/person 

Guidad skogsvandring 
Utforska en kustnära skog tillsammans med en lokal guide. 
Lär dig känna igen spår efter djur och växter. Gå bland 
gamla tallar och besök “Landa-kyrkan” – en grotta där 
Landan, ett väsen ur lokal folktro sades ha sitt tillhåll. 
Avnjut lunch över öppen eld med utsikt över Kalix skärgård. 

SÄSONG: maj–november LÄNGD: 4 timmar 
ANTAL: 2–20 personer 
INFO & BOKNING: nordiclifexp.se 

Tillgänglighet: Alla dagar, kl. 9-12 
Från 

695 SEK 
/person 

Gör din egen kaffeost 
Välkommen till Kalix Ost och möt Jaana, med sitt ursprung 
i Tornedalen guidar hon oss vant genom kaffeostens värld. 
Här får du en unik chans att ett stenkast från Kalixälven 
tillverka den traditionella kaffeosten. Under tre timmar 
följer vi hela tillverkningsprocessen från färsk mjölk till 
färdiggräddad ost. Vi avslutar så klart med att avnjuta vår 
egentillverkade kaffeost tillsammans med en kopp rykande 
kaffe. Med er hem får ni varsin ost och minnen att njuta av 
långt efter besöket i Bondersbyn är över. 

SÄSONG: året runt LÄNGD: 3 timmar ANTAL: 2–6 
personer INFO & BOKNING: kalixost.se 

Båttransport tar dig till 
skärgårdens pärlor 
Lämnade du båten hemma? Ingen fara, man 
behöver inte ha egen båt för att uppleva 
skärgården! 

Cold Adventures AB 
BÅT: Båtskär 600 (4 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: coldavdentures.se 

Innala Arkipelag AB 
BÅTAR: Innala 1 - Finnspeed 1040 (max 12 passagerare), 
Tiftö V - Waterman fiskars (20 passagerare)  
OMRÅDE: Haparanda skärgård 
KONTAKT: innala.se 

Storöns fisk 
BÅT: Norrbåt (max 7 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: storonsfisk.se 

Upplev Baskeri Skärgård 
BÅT: Nordanvind 6 m (6 passagerare)
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: upplevbaskeriskargard.se 

Filipsborg AB 
BÅTAR: Tidigare mindre bogserbåt (12 passagerare), 
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: filipsborg.se 

Malören 
BÅTAR: Pure Orange, stridsbåt 90 (12 passagerare), 
OMRÅDE: Kalix skärgård 
KONTAKT: maloren.se 

https://maloren.se
https://filipsborg.se
https://upplevbaskeriskargard.se
https://storonsfisk.se
https://innala.se
https://coldavdentures.se
https://kalixost.se
https://nordiclifexp.se
https://storonsfisk.se
https://nordiclifexp.se
https://kalixriversideinn.se
https://filipsborg.se


 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 
 

   
 

 
 

 
   

  

 

 

 
 

 
 

 

  

 

  

 

Övernatta i löjrommens rike 

Ice & light Village 

2190 SEK 
Pris från 

inkl. frukost 

Dubbelrum / 2 personer 

Ice & Light Village är förmodligen den bästa platsen 
längs den norrländska kusten för att uppleva 
norrskenet. Här bor du bekvämt i en modern stuga, 
inkapslad av ett iglooformat skal - designat för att 
du som gäst ska kunna ta in den omgivande natu-
ren och närheten till älven genom de stora fönstren. 
Från vinterns is till sommarens ljus. Med naturen 
nära till hands finns stora möjligheter till härliga 
aktiviteter året runt. Middag kan serveras med 
lokala delikatesser och frukosten avnjuts i sängen i 
lugn och ro. 

ADDRESS: Nyborgsvägen 175, Kalix 
TELEFON: +46 (0)72 - 530 05 83 
E-MAIL: info@ice-and-light.com 

Bokning och mer info: 
www.ice-and-light.com 

Välkommen till Nordic Lapland beläget på halvön 
Frevisören utanför Kalix. Här bor du precis intill 
havsstranden. Upplev alla utomhusäventyr du kan 
tänka dig. Boendet i norrskensstugorna är i topp-
skick och ligger i ett lugnt och vackert naturskönt 
område, perfekt för norrsken och andra aktiviteter. 
Restaurangen erbjuder en gastronomisk upplevelse 
där de lokala smakerna spelar huvudrollen. 

ADDRESS: Frevisören, 952 95 Båtskärsnäs 
TELEFON: +46 (0)923-670 350 
E-MAIL: info@nordiclapland.com 

Bokning och mer info: 
www.nordiclapland.com 

1990 kr 
Pris från 

inkl. frukost 

Dubbelrum / 2 personer 

Nordic Lapland 
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Övernatta i löjrommens rike 

1595 SEK 
Pris från 

inkl. frukost 

Dubbelrum / 2 personer 

Hotell Gamla Staden 
Hotellet Gamla Staden är centralt beläget i Kalix 
och de nyrenoverande rummen har en underbar 
utsikt över den vackra nationalälven, Kalixälven en 
av Sveriges fyra outbyggda nationalälvar. Restau-
rangen har plats för 100 gäster och fullständiga 
rättigheter, menyn är baserad på lokala råvaror 
som förädlas av de skickliga kockarna till utsökta 
rätter. Hotellet är en bra utgångspunkt för dig som 
vill uppleva olika aktiviteter och naturen runt Kalix. 

ADDRESS: Köpmannagatan 4, Kalix 
TELEFON: +46 (0)923-752 00 
E-MAIL: bokning@hotellgamlastaden.se 

Bokning och mer info: 
www.hotellgamlastaden.se 

Bokning och mer info: 
www.hotellvalhall.com 

1990 kr 
Pris från

inkl. frukost

Dubbelrum / 2 personer

1220 SEK 
Pris från 

inkl. frukost 

Dubbelrum / 2 personer 

Hotell Valhall 
Hotell Valhall ligger i Kalix centrum men bara några 
hundra meter från vackra Kalixälven. Ett anrikt ho-
tell från 1950-talet, men väl anpassat till moderna 
gästers förväntningar på faciliteter, allt med person-
lig service som ledord. Hotell Valhall erbjuder en 
restaurang med lokala specialiteter, konferensrum 
och ett brett utbud av aktiviteter i samarbete med 
lokala företagare. Hotell Valhall är så mycket mer 
än bara ett hotell! 

ADDRESS: Strandgatan 21, Kalix 
TELEFON: +46 (0)923-159 00 
E-MAIL: info@hotellvalhall.com 
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mailto:info@hotellvalhall.com
mailto:bokning@hotellgamlastaden.se
mailto:info@ice-and-light.com
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Övernatta i löjrommens rike 

The Mansion of 
Filipsborg 

1450 SEK 
Pris från 

inkl. frukost 

Dubbelrum / 2 personer 

Hyr en mysig stuga i Kalix Skärgård 

ligger ca 2 mil ut från fastlandet hittar du lugn, ro 

2985 SEK 
Pris från 

/3 nätter 

Vid Kalixälvens mynning ligger Filipsborgs 
herrgård. Det natursköna läget nära Kalixäl-
ven i kombination med den vackra herrgården 
erbjuder en lugn och trevlig miljö med mycket 
lokal kultur. Förutom huvudbyggnaden finns 
byggnader för boende, konferenser och eve-
nemang. Här finns också ett museum och en 
timmerstuga som lämpar sig för middagar och 
samvaro runt den öppna elden. I Johanna 
Svanbergs lounge kan lunch och middagar 
som är typiska för Kalix och trakten, bokas. 
Klassisk bastu med badtunna finns i närheten. 

ADDRESS: Nyborgsvägen 195, 952 51 Kalix 
TELEFON: +46 (0)923 - 157 70 
E-MAIL: info@filipsborg.se 

Bokning och mer info: 
www.filipsborg.se 

På Getskär, en del av Likskärs Naturreservat, som 

och stillhet i naturen. Intill övernattningsstugan 
finns en bastu, grillplatser, båtbrygga och sand-
strand. Fullutrustat kök, med gasolkylskåp och 
gasolplattor. Två fina utedass i byggnaden intill, 
varav det ena handikappanpassat. 

INFO & BOKNING: coldadventures.se 

6000 SEK 
Pris från 

/natt 

Hyr hela huset 

Hyr ett Skärgårdshus i Kalix Skärgård 
Skärgårdshus på Skärgårdsudden i Kalix, 
där älven möter skärgården. Fullt utrustat med 
moderna bekvämligheter, inklusive egen bad-
strand och båthamn. 

INFO & BOKNING: coldadventures.se 

750 SEK 
Pris från 

/natt 

Hotell vid Kalix älv 
Avkoppling i lugn harmonisk miljö. Njut av av den 
orörda älvens mäktighet, magnifik utsikt, lyx och 
service med naturens element alldeles intill. 

INFO & BOKNING: kalixriversideinn.se 

Foto: Håkan Stenlund 

Vad har champagne, 
Upplandskubb, Parma-
skinka och Kalix Löjrom 
gemensamt? 
De är alla skyddade med 

Med kärlek 
från Kalix 
Välkommen till Kalix för att uppleva 
Kalix Löjrom med alla dina sinnen! 
Allt som behövs för att bereda den 
världsberömda Kalix Löjrom är 4 % 
havssalt och en massa kärlek. Precis 
som upplevelserna här i Kalix, här 
behöver vi inte tillsätta några 
konstigheter för att göra din upplevelse 
fantastisk. 

Vi delar vår vardag med dig och ser till att det 
blir en upplevelse du sent ska glömma. Här i 
Kalix har vi tid, tid att hälsa dig välkommen, 
tid att visa dig vägen, tid att dela värmen och 
samtal vid elden över en kopp kaffe. Vi tror att 
du redan smakat Kalix Löjrom och det är inte 
därför vi vill att du ska komma hit. Vi skulle 
vilja att du verkligen får UPPLEVA Kalix Löjrom, 
uppleva människorna och arbetet bakom den 
exklusiva råvaran som blev ursprungsmärkt 
2010. Uppleva miljöerna där den lilla silver-
skimrande fisken Siklöjan kallar sitt hem. 
Kanske bara i Kalix kan du uppleva den äkta 
genuina upplevelsen kring Kalix Löjrom - det 
hörs ju på namnet. 

9 

ursprungsbeteckning! 

Den 12 november 2010 tilldelade EU 
kommissionen Kalix Löjrom Europas 
starkaste livsmedelsskydd, SUB – 
Skyddad ursprungsbeteckning. 
Kalix Löjrom var det första svenska 
livsmedlet som fick den utmärkelsen. 

Kalix Löjrom är ett unikt livsmedel som 
enbart kan utvinnas ur fisken siklöja fångad 
i Bottenvikens bräckta vatten. I Norrbottens 
skärgård finns en speciell miljö med rent vatten 
och låg salthalt, vilket siklöjan behöver för 
att kunna fortplanta sig. Området utgör världens 
största bräckvattenskärgård, genom att mineral 
rikt vatten från de stora nationalälvarna 
rinner ut i havet och omsätter Bottenvikens 
havsvatten vart tredje år. 

För att få kallas Kalix Löjrom ska fisket och 
framställningen uppfylla vissa krav: 

Siklöjan ska fiskas i det EU-beslutade området 
efter Bottenvikens kust utanför kommunerna Kalix, 
Haparanda, Luleå och Piteå. 

De årliga fångsterna beslutas av Havs och 
vattenmyndigheten i samverkan med yrkes 
fisket och marina forskningen, för att efter 
sträva ett långsiktigt hållbart fiske. 

Den bästa kvaliteten på löjrommen uppnås 
genom ett varsamt hantverk i beredningen 
innan den inom 24 timmar från att den har 
landats i hamnarna ska vara rengjord, torkad, 
saltad, slutförpackad och färdig för infrysning. 

Mängden salt som tillsätts ska vara 4%. 
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https://kalixriversideinn.se
https://coldadventures.se
https://coldadventures.se
mailto:info@filipsborg.se
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Kalix Löjrom
på menyn 

När det gäller lokala råvaror blir det inte 
mycket bättre än så här. Vad sägs om världsbe-
römda Kalix Löjrom, ren, älg, ripa, vildhallon, 
hjortron, lax, bara för att nämna några av 
ingredienserna från området. 

Enkelt uttryckt: Här hittar du kulinariska upp-
levelser. Vi är övertygade om att du kommer 
att trivas så låt oss presentera dig för några 
av de mest populära restaurangerna. 

KALIX RIVERSIDE INN HOTELL GAMLA STADEN 
Marieberg 20 Köpmannagatan 4 
952 92 Kalix 952 34 Kalix 
+46 70 622 70 66 +46 (0)923-752 00 
marie@riversideinn.se bokning@hotellgamlastaden.se 
www.kalixriversideinn.se www.hotellgamlastaden.se 

ROADY 
Klippgränd 2 
952 43 Töre 
+46 (0)923-40410 
info@toreservicecenter.se 
www.toreservicecenter.se/roady 

Upplevelsen fortsätter hemma 
Naturligtvis kan du även köpa med dig Kalix 
Löjrom och löjromsinspirerande produkter 
hem. Kanske du bjuder dina vänner på ett nytt 
Kalix Löjroms-recept som du upptäckt under 
resan. Tillgången på Kalix Löjrom är begränsad, 

I kustbyn Storön finns butiken Storöns fisk som säljer de-
likatesser från havet. Även när butiken inte är öppen finns 
möjlighet att handla genom att välja produkter från frysen 
och betala digitalt. Kalix Löjrom ingår ofta i utbudet. 

BESÖKSADRESS: Storön 615, Kalix 

Löjromssemla 
by Lotta Öström 

4 potatisar • 6 msk Kalix Löjrom • 6 msk Crème 
fraiche • gräslök till dekoratation •  olja till fritering 

Förkoka potatisen i lätt saltat vatten. Hetta upp oljan till 
ca 170 grader och fritera de förkokta kalla potatisarna 
tills gyllenbruna, ca 5–7 minuter. Ta upp potatisen och låt 
rinna av och svalna på hushållspapper. Skär av toppen 
och gröp ur en del av fyllningen. Blanda potatishacket 
med hälften av cream fraichen och Kalix Löjrom, spara lite 
till topping. Toppa med resten av creamfraichen och Kalix 
Löjrom, gräslök och sätt på locket som du skurit av. 
Servera och njut! 

men det finns nästan alltid att få tag på här 
i Kalix. Leta efter det orangea exet på våra 
restauranger och butiker så vet du att du kan 
hitta produkter med Kalix Löjrom att köpa med 
dig hem. 

Guldhavens fabriksbutik erbjuder ett brett sortiment av 
närproducerade fiskprodukter till grossistpriser. 

BESÖKSADRESS: Energivägen 3, Kalix 

Foto: Lotta Öström 

FILIPSBORG 
Nyborgsvägen 195 
952 91 Kalix 
+46 (0)923-157 70 
info@filipsborg.se 
www.filipsborg.se 

JARA KITCHEN & BAR 
Strandgatan 21 
952 33 Kalix 
+46 (0)923-159 00
 info@hotellvalhall.com 
www.hotellvalhall.com 

Siklöja 
Coregonus albula 

FREVIS BY THE SEA 
Frevisören 
952 95 Båtskärsnäs 
+46 (0)923-670 350 
info@nordiclapland.com 
www.frevisoren.se 

LOTTA ÖSTRÖMS MAT 
Tvärgränd 2 
952 61 Kalix 
+46 (0)72 - 710 71 46 
www.lottaostromsmat.se 

Den minsta laxfisken som i Bottenvikens bräckta vatten sällan 
blir över 15 cm lång och väger upp till 25 gram. Den är mest 
känd för sin rom, Kalix Löjrom, som är Sveriges enda ursprungsmärkta livsmedel: SUB enligt EU. 

Visste du att? 
Ur siklöjan som fiskas varje höst förädlas 
40-60 ton äkta Kalix Löjrom 

Fisket och förädlingen sker årligen under 
en begränsad period (10 – 25 fiskedagar) på 
hösten från slutet av september. 

Sträckan längst Kalix kust är 391 kilometer 
lång och skärgården består av 792 öar. 

Enda tillsatsen i Kalix Löjrom är 4% havssalt. 

Det bräckta havsvattnet vid Norrbottenskusten 
ger produkten dess egenskaper, smaken och 
den unika torrhalten. 

Endast Livsmedelsverkets godkända leveran-
törer av den skyddade produkten med tilldelade 
unika livsmedelsnummer får producera Kalix 
Löjrom. 
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www.lottaostromsmat.se
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KALIX KOMMUN 

. ·~ J ~· 

-Europeiska_jordbruksfooden för 
landstr,gdsutvecKJing. Europa 

Investerar I landsbygdsomraden 

• Jordbruks 
verket 

HARADS 
TREEHOTEL 

JUKKASJÄRVI 
ICEHOTEL 

ABISKO 

300 km 300 km 

ARVIDSJAUR 

PITEÅ 

SKELLEFTEÅ 

LULEÅ KEMI 

ROVANIEMI 

OULU 

KIRUNA 

ÖVERKALIX 

YLLÄS 

LEVI 

KITTILÄ 

JOKKMOKK 

HAPARANDATORNIO KALIX 

NARVIK 

F I N L A N D  
KUKKOLAFORSEN 

ÖVERTORNEÅ 

PAJALA 

S  V E R I G E  

Polcirkeln 

Bottenviken 

Information och bokning 

Med reservation för eventuella tryckfel. 
Varje leverantör ansvarar för innehåll och villkor gällande resektive produkt. 




