
 

 

  

     

        

          
      

 

      

       

       

      

 

    

          
            

             
           

     
     

           
             

          
   

         
           

        
           
            

    
   

 

 

PROJEKT KAUX lÖJRONI 

1 

2021-04-13 

Projektets målformuleringar 

1. Destinationsutveckling utifrån Kalix Löjrom 

2. Få igång lokala utvecklingsprocesser utifrån Kalix Löjrom 

3. Höja kunskap och kännedom om produkten Kalix Löjrom som 
har Europas starkaste livsmedelsskydd, SUB/PDO, Skyddad 
ursprungsbeteckning 

4. Kapitalisera Kalix Löjroms immateriella vårde 

5. Lämna rapport med slutsatser och rekommendationer 

Digital information via Teams till lokala småföretagandet 

Reinhold Andefors, 2021-03-18 flyttat pga pandemin 

2021-04-28 

Europeiska skydd för livsmedel 

Skyddad ursprungsbeteckning (SUB) är ett namn som får registreras för 
produkter som kommer från en viss ort eller region eller, i undantagsfall 
ett land, har en kvalitet eller egenskaper som helt eller till största del 
beror på en viss geografisk omgivning, med de naturliga och mänskliga 
faktorer som förknippas med den. 
Exempel: Kalix Löjrom, Upplandskubb, Hånnlamb. 

Skyddad geografisk beteckning (SGB) är ett namn som får registreras för 
produkter som kommer från en viss ort eller region eller ett visst land. 
Exempel: Bruna bönor från Öland, Svecia, Skånsk spettekaka, Svensk Aquavit, Svensk 
Punsch, Svensk Vodka. 

Garanterad traditionell specialitet (GTS) får registreras om det beskriver 
en specifik produkt eller ett livsmedel som har en viss sammansättning, 
produktion eller bearbetning som överensstämmer med traditionell praxis 
för denna produkt eller är gjord av traditionella råvaror och ingredienser, 
har särskild kvalitet, rykte eller andra egenskaper som till största del beror 
på det geografiska ursprunget. 
Exempel: Falukorv, Hushållsost. 
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Kalix Löjrom firade 2020 sitt 10-årsjubileum 
Den 12 november 2010 tilldelade EU-kommissionen Kalix Löjrom Europas starkaste livsmedeskydd 

Skyddad Ursprungsbeteckning (SUB) – Protected designations of origin and Protected geographical indignations (PDO) 

Ägare Fisken och fiskeområdet 
Norrbottens Kustfiskareförbund Kalix Löjrom utvinns ur den minsta laxfisken 

siklöja som fiskas i Bottenvikens kustland och 40 
Enda tillsatsen km ut till havs i kommunerna Kalix, Haparanda, 

4 % havssalt Luleå och Piteå, på områden som fastlagts 
genom Havs och vattenmyndigheten. Siklöjans Smaken 
föda består av planktoniska kräftdjur som följer Kalix Löjrom har en rund mild smak 
med älvvattnet ut i kustområdet med toner av len fiskolja och salt 

Speciellt livsmedelsnummer Namngivare 
För att bereda Kalix Löjrom som ska Hovkrögaren Werner Vögeli 
marknadsföras och säljas gäller ett introducerade på 1960-talet Kalix 
lagstadgat krav att lokalen godkänns för Löjrom på det finaste matborden 
att hantera skyddade produkter på Operakällaren i Stockholm 

Särskiljande – det unika Lagstadgat krav på beredning 
Torrrhalten – det bräckta havsvattnet påverkar Enligt Livsmedelslagen måste Kalix Löjrom göras klart 

romkornens kapiilärkraft så att de ”klibbar ihop” vilket för infrysning inom 24 timmar efter landning av fisken, 
ger produkten dess unika egenskap, den ska inte rinna beredningen måste göras i fiskeområdet och produkten 

ur en matsked som lutas ska slutförpackas och märkas enligt föreskrifterna 
Kemin – Kalix Löjrom skiljer sig kemiskt i jämförelse 

Råd för upptining med annan fiskrom kring halterna av ämnena brom, 
Tinas i kylskåp, kan enligt Livsmedelsverket frysas åter upp strontium, jod, selenium, molybdenium, barium och 
till fem gånger utan att tappa kvalitet litium. Just förhållandet mellan ämnena strontium och 

barium är särskilt unik för Kalix Löjrom, vilket är Romkornens färg 
avgörande för DNA-testning av löjrom Orange, enligt National Colour Scheme´s färgskala, 

NCS S2070-450R 

Produktens namn 
Produkten heter Kalix Löjrom och ska stavas så, 
det framgår av EU-kommissionens beslut 2010-11-12 

Namnet kan även accepteras stavas 

med enbart stora versaler som KALIX LÖJROM 

Namngivare är Hovtraktören Werner Vögeli som 

gav Kalix Löjrom dess namn 

Werner Vögeli (1930-2007) gifte sig 1954 med sin livskamrat 
Ingrid Nordqvist, som härstammar från Kalixtrakten, och i samband 
med sina otaliga resor till bygden köpte han upp löjrom i 
Johanssons lanthandel i Storön till sina förrätter och specialiteter 
på Operakällaren. Vid inköpsresorna frågade han efter ”löjrom 
från Kalix” som med tiden på menyerna utvecklades till begreppet 
Kalix Löjrom. Werner Vögeli är oomtvistat den enskilde person 
som har betytt mest för lanseringen av Kalix Löjrom som ett unikt 
livsmedel. 
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Siklöjan 
Latinska namnet är Coregonus Albula. 

Siklöjan är den minsta laxfisken. 

Siklöjan är en liten relativt kortlivad stimfisk som trivs 

i insjöars ”sötvatten” och i det bräckta havsvattnet i 
Bottenvikens skärgård. Våra tre nationalälvar* och 

Luleälven i norra delen av skärgården för ut så mycket 
sött vatten i Bottenviken att det på treårsbasis motsvarar 
allt vatten norr om norra Kvarken mellan Umeå och Vasa. 

Exempel på andra vattendrag där vi har siklöja är insjöarna Vättern och Siljan samt 
sjösystemen och havsområdet i sydöstra Finland. 

Den löjrom som fiskas där har ett annat DNA än Kalix Löjrom. 

Varje honlöja har under leken på hösten en romsäck på cirka 8 gram. 

* Torneälven, Kalixälven och Piteälven (Vindelälven är den fjärde nationalälven, Råneälven är inte nationalälv) 

Rombärande honlöja och hanlöja 

Trålfisket efter siklöja 

Fisket efter siklöja har bedrivits som ett garnfiske i 
Norrbottens skärgård sedan 1500-talet. 

Fram till 1950-talet hade fisken ett större värde än 

löjrommen, fisket bedrevs av befolkningen i kustsamhällena som en viktig del av självhushållningen, vilket 
även bidrog till att fisket efter strömming ansågs mer värdefullt än siklöjefisket. 

I slutet av 1950- och början av 1960-talet intensifierades yrkesfisket efter siklöja och under senare delen 
av 1960-talet genomfördes de första provtrålningarna, med hemmagjorda bottentrålar som drogs efter 
den tidens mindre fiskebåtar av trä. Som mest har det registrerats närmare 80 fiskebåtar som trålade efter 
siklöja, jämfört med dagens 35 tillstånd. 

För närmare 20 år sedan stärktes samförvaltningen av siklöjefisket där tillståndsgivaren Havs och 
vattenmyndigheten (tidigare Fiskeriverket), forskningen inom Sveriges Lantbruksuniversitet och 
yrkesfisket (idag producentorganisationerna NKFPO och SFPO) årligen samråder med stöd av den 
biologiska rådgivningen kring vilka åtgärder som ska vidtas inför och under fiskeperioden. När ska fisket 
starta, under vilka dagar och tider ska det fiskas, ska områden undantas och när ska fisket avslutas. 

Trålfisket efter siklöja har i samverkan med Bureau Veritas varit MSC-certifierat och godkänt 
som en hållbar fiskemetod mellan åren 2014-2019 där bottentrålningen inte anses göra skada 
eftersom den endast bedrivs under 3-5 veckor på hösten, den sker på stora djup, det saknas 
växtlighet och koraller i fiskeområdet samt att havsområdet är vilande halva året. 
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Landlng harbors for trawlers fishing vendace in the Bothnian Bay 2013 

Bnnd6n 

Nlkka la 

K:art1borgsverker 

storön, Kall• 
Sön,n 
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Skärgårdsutveckling 
med perspektiv från regionens yrkesfiske 

Det finns flera benämningar 
på våra kust- och 
skärgårdsområdens aktiva 
småföretagare 

Landsbygdsutvecklare 

Skärgårdsutvecklare 

Samhällsutvecklare på 
landsbygden 
Besöksnäringsorganisationen 
Swedish Lapland Visitors Boards 
benämning på aktiva 
samhällsutvecklare utanför 
tätorterna 

Gemensamt för dem är att 
de kämpar mot negativa 
trender motiverade med 
samhällsekonomiska 
perspektiv som 

Urbanisering 

Centralisering 

Storskalighet 
Kostnadseffektivitet 

Hantverket – från gallring fram till infrysning 
Direkt efter gallringen tas honlöjorna om hand av flinka händer. Ofta är hela 
familjen, släkt, vänner och grannar involverade i det intensiva arbetet med att i 
steg ta hand om fångsten och vidareförädla produkten. 
Beredningsprocessen är en hantverksmässig tradition där familjer ofta i tre till 
fem generationer tar hand om fångsterna, leder och fördelar arbetet i ett 
lärande där kunskapen om beredning av fisk överförs till nya medarbetare 
tillsammans med ökade krav på kvalitetssäkring av arbetet och produkten. 
Beredningen sysselsätter många ungdomar och kvinnor. 
På senare år har personal som engagerats inom bärindustrin säsonganställts 
inom fiskerinäringen. 
Det mest kritiska momentet är sköljning och rengöring av rommen. 
Dessa beredningssteg är tillsammans med tid, temperatur och hygien 
avgörande för rommens kvalitet. 
Om löjrommen bearbetas för intensivt slås romkornen sönder, produkten blir 
vattnig och av betydligt sämre kvalitet. 

”För att få kallas Kalix Löjrom är produktens torrhalt avgörande”. 

8 

4 



 

 

   
            

               

            
               

          
              

             
                

            
          
          

              
      

            
     

           
            

           

          
         

 
         

            
                
        

             

                  
              

                 
               
              

               
              

           
            

         

       

             
              

           

               

 

 

9 

2021-04-13 

Ansökningsprocessen och framåt 
1998 Kalix kommun inleder ett visionärt näringslivsinriktat arbete med målet att marknadsföra 

kommunen som ett varumärke på de tre benen Kalix älv, Kalix Löjrom och Kalix Bandy. 

2005 Som resultat av ett lokalt varumärkesseminarium bildas inom Kalix kommun en 
arbetsgrupp för att om möjligt söka ett skydd för produkten Kalix Löjrom, det var inte 
möjligt genom Patent och registreringsverket (PRV) eftersom produkten innehåller ett 
ortsnamn och de privata aktörer som provat att söka nekades med motiveringen att endast 
den samlade yrkesfisket kunde stå som ägare. Kommunens kontakter med PRV resulterar i 
att det öppnar sig en möjlighet att söka ett europeiskt skydd för unika livsmedel och det 
leder till att kommunen söker ett 3-årigt projekt via Länsstyrelsen med yrkesfiskets 
organisation Norrbottens Kustfiskareförbund som projektägare. På inrådan av PRV söks 
beteckningen Skyddad ursprungsbeteckning med stöd av Kalix Löjroms unika egenskaper. 

2008 Inget EU-beslut hinner fattas innan projektet avslutas, beslutet dröjer på grund av ett 
omtag inom EU kring deras utmärkelser. 

2010 EU-kommissionen beslutar 2010-11-12 att tilldela Kalix Löjrom som första livsmedel i 
Sverige utmärkelsen SUB, Skyddad ursprungsbeteckning. 
Norrbottens Kustfiskareförbund söker redan under våren 2010 ett 2-årigt projekt för 
kvalitetssäkring av produkten med målet att kvalitetssäkra processen från hav till bord, 
med tonvikt på beredning och stegen fram till infrysning och försäljning. 

2012 Norrbottens Kustfiskareförbund söker ett 1-årigt projekt för marknadsföring av 
Matfisken Siklöja eller Kalix Siklöja tillsammans med Svenska Kocklandslaget. 

Kvalitetssäkringsprocessen 
Den interna kvalitetssäkringsprocessen inleddes på försommaren 2010 innan Norrbottens 
Kustfiskareförbund hade erhållet sin utmärkelse. Vi fick förhandsbesked redan i mars om 
EU var positiva till att tilldela Kalix Löjrom deras högsta utmärkelse och för att kunna leva 
upp till detta inleddes en kvalitetskontroll inom yrkesfisket. 

Tyvärr gjordes ingenting i projektet som Kalix kommun drev för att säkra kvalitetskedjan. 
Vi stod inför en närmast chockartad upplevelse – inte ens en av tre anläggningar i länet hade ett 
godkänt livsmedelsnummer för beredning av fisk och fiskprodukter. Flest godkända lokaler fanns i Kalix 
men ingen yrkesfiskare i Luleå hade en beredningslokal som gav dem rätten att bereda och sälja sina 
fiskprodukter. Nu var goda råd dyra, rekordsnabbt ett halvår innan trålfisket 2010 togs kontakter med 
Länsstyrelsen och de kommunala handläggarna så när höstfisket startade var det endast två yrkesfiskare 
som saknade rätten att sälja sina fiskprodukter, inklusive Kalix Löjrom, dessa yrkesfiskare hystes in i 
godkända lokaler. Problemet var att samhället varken informerade yrkesfiskarna eller ställde krav på att 
deras lokaler skulle vara godkända, varken Livsmedelsverket eller kommunerna genomförde årliga 
inspektioner eller såg till att näringens egenkontrollprogram följdes vilket var föreskrivet enligt 
Livsmedelslagen. Med andra ord – en utmärkelse söktes för 
ett livsmedel som näringen inte kunde leverera! 

Men nu satte utmärkelsen fart på Livsmedelsverket som agerade blixtsnabbt och på kort 
tid infördes efter krav från EU ett särskilt livsmedelsnummer för dem som ska hantera 
skyddade produkten Kalix Löjrom, ett vanligt livsmedelsnummer för fisk räcker inte. 

Idag har 37 lokaler i länet ett Kalix Löjrom-godkännande, varav 17 lokaler i Kalix kommun. 
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Kvalitetsstyrningsprocess i flera steg 
Som ägare av utmärkelsen genomförde 
yrkesfiskarna flera steg för att kvalitetssäkra 
processen från hav till bord av Kalix Löjrom 
med fokus på 

1. Godkänna fiskets beredningslokaler 2010 

2. Ställa krav på berörda myndigheter att 
kvalitetssäkra livsmedelsprocessen 

3. Utse ansvarig i beredningslokalerna 
4. Utbilda ansvariga för beredningen 
5. Certifiera leverantörer med tillgång till 2011 

ägarens sigill där en oberoende 
livsmedelskonsult är rådgivare i processen 
och granskar slutprodukten 

2013 6. Internationellt MSC-certifiera fisket av 
siklöja som en hållbar fiskemetod 
tillsammans med ackrediteringsorganet 
Bureau Veritas (upphandlades) 

7. Översyn av EU-specifikationen när det 
gäller produktens angivna salthalt och 2019 

eventuella metod för kontroll av torrhalt 

Fiskefartyget = 
säkerhetsklassad 
arbetsplats 
till havs 
Den yrkesfiskare som kör fartyget 
eller båten benämns befälhavare och 
har ett stort juridiskt ansvar. 

Befälhavaren har ett personalansvar för all personal på båten. 

Det finns inget i försäkringarna som heter ”att man är där på egen risk”. 

Det finns ett krav på att de som är (om än tillfälligt) på fiskefartyget ska ha genomgått 
Sjöfartsverkets säkerhetsutbildning (måste förnyas vart femte år). 

Säkerhetsutrustning och helst en sjösäkerhetsoverall (kostnad 8 000 – 15 000 SEK) ska 
finnas på båten om Kustbevakningen gör en kontroll. Att tvingas hoppa överbord vid ett 
haveri i oktober gör att risken för hypotermi (när kroppstemperaturen hamnar under 35 
grader) kan inträffa efter 5 – 30 minuter i kallt vatten. En vanlig flytoverall som säljs 
inom handeln anses inte vara tillräcklig när man hamnar överbord, för flytoveraller tar in 
vatten som kroppen ska värma. 
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0 Livsmedelsverket 

Instruktion 
Beredning av Kalix Löjrom 

Livsmedelsverket 
Rapport 38 - 2017 

Re<llishet K~li,c l,5Jrom 
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Lista över tillverkare av skyddade 
beteckningar – Kalix Löjrom 
Godkända lokaler enligt artikel 4 i EU-rådets direktiv 2006/88/EG (2020-09-20) 
Utdrag – Kalix kommun, 853-anläggningar: 

2223 Guldhaven Pelagiska, Pålänge 2298 Mikael Lundbäck, Siknäs 

2257 Gunnar Nilsson, Sören 2310 Brynolf Lindgren, Pålänge 

2260 Lindbloms Fisk, Storön (2) 6310 Tomas Bergqvist, Sören 

2262 Roger Andersson Fiske, Kalix-Nyborg 6456 Rom & Redskap, Rolfs 

2263 Kent Haglund, Rolfs 6566 Kalixfiskarn 

2266 Leif Olofsson, Grytnäs 

2267 Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg 

2327 Urban Wik, Kalix-Nyborg 

2328 PES Fisk, Karlsborgsverken 

6048 Robert Kattilavaara, Kalix-Nyborg 

6311 Guldhaven Pelagiska, Kalix (2) 
6377 Öhlunds i Storön (2) 

Livsmedelsverket utför årlig tillsyn, oftast oanmälda besök. 
De tar prover i vaskar, så kallade listeria-prover, kollar personalens klädsel, obehöriga i lokalen mm 

Kommunernas kvarvarande livsmedelsansvar är framför allt att kontrollera fiskprodukter inom handeln; 
affärer, reklamblad, sociala media mm 

EU-specifikationen 
Beskrivningen är hämtad ur EU-ansökan 2005-2006 där Livsmedelsverkets forskare tillsammans med 
yrkesfiskarna och Kalix kommun tog fram EU-specifikationen. 

De viktigaste unika egenskaperna hos Kalix Löjrom 
Total salthalt (NaCl) är enligt produktionsbeskrivning 4.3 % (mycket noggrant angiven) 
Total vattenhalt enligt frystorkningsmetoden är ca 37.7 % (en metod som inte används) 

Det som kemiskt särskiljer Kalix Löjrom från övriga löjromssorter är halter av följande ämnen 
Brom (Br), Strontium (Sr), Jod (I), Selenium (Se), Molybdenum (Mo), Barium (Ba), Litium (Li). 

Just förhållandet (ratio) mellan ämnena Strontium och Barium är särskilt unik för 
Kalix Löjrom i jämförelse med övriga löjromssorter. 

Övriga kännetecken är 
Romkornens storlek varierar under fiskeperioden från ca 0,8-1,3 mm (v 1-5) 
Romkornens färg är orange enligt färgskala NCS S2070-450R (National Colour Scheme). 
Kalix Löjrom har en rund mild smak med toner av len fiskolja och salt. 
Den siklöja som ger Kalix Löjrom fiskas i Bottenvikens bräckta vatten, från ett område strax 
söder om Piteå och upp till Haparanda. 

Översyn av EU-specifikationen 
För ny bestämning av salthalten 
För eventuellt ny metod att bestämma torrhalten/vattenhalten 

För beskrivning av smakupplevelsen 
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Lagstadgat krav på spårbarhet ner till 
yrkesfiskaren kring Kalix Löjrom 
All Kalix Löjrom som bereds för försäljning ska inom 24 timmar från det att fisken har 
landats på kajen transporteras, beredas, saltas, torkas och slutförpackas = vara klar för 
infrysning, enligt Livsmedelsverket. 

Ett EU-krav är att all Kalix Löjrom ska processas i det fiskeområde som kommissionen 
har pekat ut, efter kusten utanför kommunerna Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå och 
40 km ut till havs. Siklöjorna får INTE transporteras ut från fiskeområdet och beredas på 
annan ort. 

Enligt Livsmedelslagen ska all Kalix Löjrom ha SPÅRBARHET ner till den godkände 
yrkesfiskaren, oberoende om det är i en löjromsförpackning eller som en del av en 
maträtt som säljs inom handeln eller på en restaurang. Som kund har du alltid rätt att 
kräva få se förpackningen med det godkända livsmedelsnumret och vem som har 
levererat löjrommen. 

Livsmedelslagen föreskriver omfattande märkningsregler som måste följas, fakta om 
produkten och hållbarhet mm, placering av märkningen inklusive logos mm. 

Kalix Löjrom har en hållbarhet på 24 månader, rätt förvarad, enligt Livsmedelsverket. 
Yrkesfiskare kan dock välja att märka sina förpackningar med ett kortare datum, till 
exempel 18 månader, vilket förekommer. 

Förutom livsmedelsnumret kan en produkts streckkod eller batch 
avslöja vem som är yrkesfiskaren. 

Innehålls- och näringsdeklaration 
Ett krav från Livsmedelsverket (2017) kring saluförande och märkning av Kalix Löjrom 

INGREDIENSER 

Löjrom från vildfångad siklöja (Coregonus albula) i trål i Östersjön 

Salt 4 %. 

NÄRINGSVÄRDE/100G 

527kj/126/kcal, fett 2,3g varav mättat fett 0,4g, kolhydrater 1,5g varav sockerarter 0g, protein 24,5g, salt 4g. 

FRYSVARA 

- 20 C 

Upptinas i kyla. 

Vem sätter priset på 
Kalix Löjrom? 
Marknaden! 

Exporteras Kalix Löjrom? 
Jo, framför allt till länder 
med fryskapacitet i butiker 
och restauranger! 

Kan man ta med Kalix Löjrom på flyget? 
Jo, i handbagaget! 
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Märkningsregler 
Märkning av förpackade djupfrysta 
fiskprodukter ska med några få undanta 
märkas enligt följande 

1,5,6 i samma synfält 
1. Svensk handelsbeteckning 
2. Produktionsmetod 
3. Fångstzon – ursprungsland 
4. Ingrediensförteckning; 

mängddeklaration och allergimärkning 
5. Nettokvantitet 
6. Bäst-före-dag 
7. Förvaringsanvisning 
8. Ev. ”bör inte frysas efter upptining) 
9. Tillverkare (namn och adress) 

alternativt förpackare eller säljare 
10. Identifieringsmärke 
11. Näringsdeklaration ”det finns även regler för hur 

olika logos och symboler ska 
Frivilliga uppgifter placeras på etiketterna, och 

var på förpackningen Näringspåstående eller näringsvärdesdeklaration 
märkningen ska placeras” Hälsopåstående 

Nyckelhålet 

 

 

 
    

      
   

  
   
  
  
  

   
  
  
 
       
   

    
  
       

    
      

    
  

 

      

          
           

             
           

          
        

           
      

 

 

0 Livsmedelsverket 

Kalix Siklöja – en utsökt matfisk 

Siklöjan har en stor potential som en regional utsökt matfisk. 
Den omtalade ”Kalixlöjan” blev under en period en obligatorisk råvara i 
tävlingen Årets Kock efter att landets stjärnkockar tagit den till sitt hjärta och 
serverade den i kombination med Kalix Löjrom, oftast i exklusiva förrätter. 
Både de kall- och varmrökta filéerna av siklöja utnämndes som unika 
specialiteter. En folder togs fram tillsammans med kocklandslaget. 

Svenska Kocklandslaget har under mer än tio års tid lyft fram Kalix
Löjrom och siklöjan nationellt och internationellt. 
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Löj-liga recept 
... och andra smarta löjrätter 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Exempel på recept med Kalix Siklöja 

Hushållningssällskapet i Norrbottens län (2005) Norrbottens Kustfiskares Projekt Matfisken Siklöja (2013) 
Kristina Wikström Svenska Kocklandslaget 

Hemmagastronomin/Simon Laiti 

Är det möjligt att…. 
Kommersiellt sälja förpackningar med fritidsfiskad löjrom som Kalix Löjrom? 

Svar: 

Blanda in fritidsfiskad löjrom i maträtter t ex på ägghalvor eller i smörgåstårtor för 
kommersiell försäljning till stora högtider under året? 

Svar: 

Kommersiellt sälja förpackningar med yrkesfiskad löjrom där leverantören saknar godkänt 
livsmedelsnummer, för beredning av skyddade livsmedelsprodukter? 

Svar: 

Sälja färsk löjrom? 

Svar: 

Sälja förpackningar med värmebehandlad löjrom som Kalix Löjrom, framtagen för att kunna 
sättas ut tillsammans med tonfisk på varma butikshyllor inom livsmedelshandeln? 

Svar: 

En grossist kan sälja en yrkesfiskares Kalix Löjrom och sätta sitt eget livsmedelsnummer på 
förpackningarna, inte yrkesfiskarens? 

Svar: 

20 
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Utan att säga namnet, 
kan du avslöja vilken 
stad du kommer från? 
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Är det möjligt att…. 
1. Kommersiellt sälja förpackningar med fritidsfiskad löjrom som Kalix Löjrom? 

Svar: NEJ, det är OLAGLIGT enligt Livsmedelslagen = klassas som otjänliga livsmedel, dessutom risk 
för åtal på grund av vilseledande marknadsföring eller skadestånd på grund av varumärkesintrång. 
2. Blanda in fritidsfiskad löjrom i maträtter t ex på ägghalvor eller i smörgåstårtor för kommersiell 
försäljning till stora högtider under året? 

Svar: Se ovan. 
3. Kommersiellt sälja förpackningar med yrkesfiskad löjrom där leverantören saknar godkänt 
livsmedelsnummer, för beredning av skyddade livsmedelsprodukter? 

Svar: JA = yrkesfiskaren kan bereda sin Kalix Löjrom hos en kompis som har en godkänd lokal där 
dennes livsmedelsnummer sätts på förpackningen (ska kompletteras med yrkesfiskarens namn). 
NEJ = om inte godkänd lokal används klassas löjrommen som otjänligt livsmedel. 
4. Sälja färsk löjrom? 

Svar: JA, men säljaren ska informera om att den bör frysas in ett dygn innan konsumtion, annars 
äts den på egen risk. 2010- 2014 gällde tre dygns infrysning, 2015 – 2017 ett dygn innan försäljning. 
5. Sälja förpackningar med värmebehandlad löjrom som Kalix Löjrom, framtagen för att kunna 
sättas ut tillsammans med tonfisk på varma butikshyllor inom livsmedelshandeln? 

Svar: NEJ, värmebehandlad Kalix Löjrom får inte säljas som Kalix Löjrom eftersom produkten 
förändras så att den inte följer EU-specifikationen, det är till och med olagligt att i marknadsföring 
jämföra den med Kalix Löjrom t ex att ursprunget är Kalix Löjrom. 
6. En grossist kan sälja en yrkesfiskares Kalix Löjrom och sätta sitt eget livsmedelsnummer på 
förpackningarna, inte yrkesfiskarens? 

Svar: JA, fullt lagligt men via streck/batch-koden ska spårbarheten till yrkesfiskaren kunna utläsas. 

Vad är en produkts immateriella värde? 
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Utan att säga namnet, 
kan du avslöja vilken 
stad du kommer från? 

f 
17' 

Galleria 
K A l 1 X 
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Säg löjrom – vad tänker DU på? 
Säg Kalix – vad tänker DU på? 
Och ännu viktigare – vad tänker BESÖKAREN på? 

När du åker efter E4 och ser 
”bollen” vid gallerian 

– vad ser du då? 
- vad ser besökaren? 

Ser du ett löjromskorn? 
Ser du en bandyboll? 
Ser du en el-central? 

Hur uppfattar vår hjärna Kalix Löjrom? 

Vänstra hjärnhalvan 
visar sig ansvara för 
- Logik Fakta 
- Språk Så här är det…. 

Gör så här….. - Matematiska detaljer 
- Analytiskt tänkande 

Högra hjärnhalvan 
Våra sinnen: 

fokuserar på Syn 

- Rytm Smak 

- Färg 
Lukt 
Känsel 

- Rymdförhållanden Hörsel 
Kreativt tänkande 

- Fantasi Lateralt tänkande 

- Sånt vi uppfattar med Med vilken hjärnhalva äter vi 
våra sinnen först Kalix Löjrom? 

Hur kan vi i Kalix dra nytta 
av högra hjärnhalvans 

känselspröt? 
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Skapa bättre affärer med hjälp av 
Kalix Löjroms immateriella tillgångar 
– steg för steg-guide för bättre affärer 

Gå över till en mer 
offensiv affärsplaneprocess: 

Välj ett bra namn på Tillverkning 
din produkt eller tjänst Pris-modeller 

USP-produkter 
Give-aways 

Marknadsprioritering 
Hur kan du stärka din Ta reda på om det är Marknadsföringinsatser 
produkts koppling till möjligt att skapa egen Story-telling 

varumärket Kalix Löjrom nytta av varumärket Försäljning, steg 1-3 

Gör en Vilka är dina optimala Ta fram en strategi och 
omvärldsbevakning och samverkans- och affärsplan för produkt- och 
konkurrent-analys över affärspartners ifall du tjänsteutvecklingen som 

vad som finns och hur du behöver sådana samt bygger på immateriella 
kan hitta ditt när och hur i processen tillgångarna och 

marknadsutrymme och är det lämpligt att kvalitetssäkringen av 
om möjligt särskiljande koppla in dem processen 

produktnytta 

Kortfakta om länets yrkesfiske 
Norrbottens yrkesfiskare är organiserade i olika föreningar, 
- Norrbottens Kustfiskares PO (ekf) 
- Sveriges Fiskares PO (ekf) 
- Norrbottens Kustfiskarförbund (ideell förening). 

NKFPO har ett verksamhetsmässigt huvudansvar för trålfisket efter siklöja 
Allt europeiskt yrkesfiske är organiserat sedan 2015 i producentorganisationer. 
Den egentliga medlemmen i dessa PO är fiskefartyget, inte den enskilde yrkesfiskaren. 
Av de 35 yrkesfiskare som årligen får tråltillstånd för siklöja av tillståndsgivaren Havs och 
vattenmyndigheten är 30 medlemmar i NKFPO, 3 i SFPO och två har valt att vara oorganiserade. 
14 trålfiskare är verksamma i Luleå, 13 i Kalix, 6 i Haparanda och 2 i Piteå. 
Noterbart är även att 9 yrkesfiskare är skrivna ute i skärgården, övriga på fastlandet med skärgårdsutsikt 

Norrbottens Kustfiskarförbund finns kvar som egen juridisk person 
Det finns två syften med att ha kvar den ideella föreningen 

- som ägare förvalta och utveckla varumärket Kalix Löjrom 

- främja det regionala yrkesfisket. 

Varumärket Kalix Löjrom ägs på detta sätt unisont av föreningens alla registrerade yrkesfiskare. 
Förbundet var tidigare avdelning 68 inom SFR, Sveriges Fiskares Riksförbund. 

En viktig aspekt är även att ett varumärke inte bör ägas av ett företag eller en ekonomisk förening. 

26 

13 



 

 

     
               

            
                

  
     

      
    
    

  
 

 

 
 

     
      

     
 

    
   
     

     
      

     
     

          
        

  
   

      
     
    

    

    
  

         
       
         

     
  

 

 

27 

2021-04-13 

Lite om strategins ekonomiska mål 
Svenskt fiske och vattenbruk har under 2020 – 2021 tagit fram en ny långsiktigt hållbar 

strategi med målet att utveckla framtidens konkurrenskraftiga och lönsamma näringar som i 
sin tur ska stärka kustfisket samt bidra till ökade sociala och kulturella värden i hela landet. 

Myndigheterna skapar 
förutsättningar att bo, leva och 
verka i hela landet genom att 
främja hållbara näringar, med 
hänsyn till bland annat 
småskaligt yrkesfiske 

Konkurrens-
kraft 

Lönsamhet 

Sociala 
värden 

Samtliga av fiskets och vattenbrukets 
delsegment är lönsamma och visar positiva 
resultat, vilket skapar företagande och 
sysselsättning, 
- Tillstånd för kustfisket prioriteras 
- Satsningar på generationsväxling 
- Satsningar på jämställdhet i näringen 

Sveriges attraktionskraft som - Nationella stödinsatser 
besöksdestination har ökat - Regionala stöd- och utbildningsinsatser 
genom hållbart fiske och - Infrastrukturinvesteringar 
fisketurism. Humankonsumtion - Stöd marknads- och affärsutveckling 
och avsättning för svenska - Stöd förädling från hav till bord 
fiskprodukter har ökat på den - Värna om fiskeinfrastrukturen 
inhemska marknaden. 
Myndigheter och näringar 
samarbetar för att främja fiske på 
fritiden vilket genom vistelser i 
naturen och social gemenskap 
bidrar till jämlik hälsa. 

Apropå livskvalitén i våra kust-
och skärgårdsområden: 

— Tänk om man skulle bygga en riktigt hög 
mur runt Stockholm, där man varken kunde 

komma in eller ut. Undrar var det skulle finnas 
mest klösmärken, innanför eller utanför. 

RONNY ERIKSSON 
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Nationell sjöfart 
Den 1 juni 2017 infördes nya regler för dig 

som använder ditt fartyg yrkesmässigt 
Reglerna innebär bland annat att du som är fartygsägare har ett ansvar för att 
systematiskt kontrollera och dokumentera att ditt fartyg är säkert och att din 
verksamhet bedrivs på ett säkert sätt. 

Nya regler för fartyg med en längd av 5 – 15 meter (april 2019) 

Reglerna gäller alla svenska passagerarfartyg samt alla svenska fartyg som har en 
skrovlängd av 5 meter eller mer och som används i yrkesmässig trafik. 

Benämningen yrkesmässig trafik innebär att man tar betalt för transporterna. 

De som har yrkesfartyg med en längd av 5-15 meter ska enligt Lagen om nationell 
sjöfart kontinuerligt göra säkerhetsgenomgångar av sitt fartyg och sin verksamhet. 

Reglerna gäller även fritidsfartyg med en skrovlängd som är större än 24 meter. 

Vad menas med skrovlängd? 

Skrovlängd definieras som skrovets största längd inklusive fast anbringad utrustning 
och varaktigt integrerade tillbehör. I skrovlängd inräknas vanligen utskjutande, ej ”reglerna innebär 
rörliga/ledade, fast monterade (svetsade, plastade, bultade) konstruktioner liksom 

att du som skärmplåtar över däcksnivå (brädgång); barriärer med horisontella/vertikala spolar 
fartygsägare har inräknas dock inte. Vägfärjors och ro-ro-fartygs rörliga ramper samt bogspröt och 

ett ansvar, ett liknande ingår normalt inte skrovlängden. 
juridiskt ansvar” 

Information om skrovlängd återfinns även i författningssamlinegn Båtar – 
Huvuddata (ISO 8666:2002). 

Betalda transporter på sjön = inre sjöfart 
För båtar under 6 meter är transporter inte reglerade i lag men försäkringsmässigt måste 
de som transporterar följa varje båts säkerhetsföreskrifter för antal personer i båten samt 
se till att alla passagerare har flytvästar. 

För båtar 6 – 15 meter gäller svensk lag, t ex följande krav 

- Båtens utrustning (t ex ankare och lanternor) 
- Förarens utbildning (Sjökapten 8 = Skeppare A) samt läkarintyg och nykter 
- Båtägarens registrering, egenkontrollsystem, sjösäkerhetsgenomgång av båt/motor 
- Sjösäkerhetsbestämmelser (antal i båten, försäkring, flytvästar eller flytoveraller, 

framförandet i förhållande till båtens konstruktion mm). 

Det kan ansvarsmässigt vara en skillnad mellan vem som äger båten och den som har 
anlitats att framföra båten, men också en försäkringsmässig skillnad mellan ansvaren för 
transportören och gästerna på båten – vilket bör framgå i transportörens avtal med 
uppdragsgivaren. Det behöver inte vara en sjöolycka utan kan vara en fallolycka eller en 
annan skada som uppstår i samband med transporten. Om transporten sker i ett 
företagarnätverk är det juridiska avtalet en viktig handling. 

Kontrollansvaret till havs har framför all Kustbevakningen och Polisen. 
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Naturturismföretagen kvalitetssäkrar 
besöksnäringens leverantörer 

Nature´s Best består av 
6 grundkriterier 

17 tematiska kriterier 
Resmålsanalys 

Miljöplan 

Nature´s Best är ekoturism i praktiken för ansvarsfulla 
och medvetna företag och resenärer 
Sveriges enda hållbarhetsmärkning för svenska natur- och 
kulturupplevelser. Ett systematiskt verktyg för natur- och 
kulturturismföretagens hållbara affärsutveckling. Ett 
registrerat varumärke som synliggör hållbara upplevelser 
för medvetna resenärer. DE SEX GRUNDKRITERIERNA 

1. Respektera resmålets begränsningar, 
minsta möjliga slitage på natur och kultur 

2. Gynna den lokala ekonomin 
3. Miljöanpassa hela verksamheten 

4. Bidra aktivt till natur- och kulturskydd 
5. Satsa på upptäckarglädje, 

kunskap och respekt 
6. Kvalitet och trygghet på resan GSTC = Global Sustainable Tourism Council 
FEM NYA TEMATISKA KRITERIER Hanterar de globala standards för hållbart resande och 

Uppgraderat 2020: Naturnära boende, vandring, turism och fungerar som det internationella 
kultur, samiskt och cykling. ackrediteringsorganet för hållbar turismutveckling. 

Kalix Löjrom lyfts inte fram 
av Kalix kommun som en besöksanledning 

i förslaget till kommunens handlingsplan för besöksnäringen 

Produkten Kalix Löjrom har sedan 2010 
Europas starkaste livsmedelsskydd (SUB/PDO, 
Skyddad Ursprungsbeteckning) och borde 
rimligen finnas med som en prioriterad 
besöksanledning till vår skärgårdskommun. 

Men inte, den unika och särskiljande produkten 
Kalix Löjrom nämndes inte på ett enda ställe som 
swot-styrka eller besöksanledning i den nyligen 
framtagna 90-sidiga handlingsplanen, enbart 

- löjrom, fiske och produkt 
- löjromsfisket unikt och utvecklingsbart 
- fisket efter siklöja. 

Inom svenskt yrkesfiske finns enI samband med beslutet i kommunfullmäktige 2021-04-12 
arbetsgrupp som söker kompletterade dock politikerna planen där ordet 

utvecklingsmöjligheter mellan 
”yrkesfisket och turism” 

”löjrom” skulle bytas ut mot ”Kalix Löjrom”. 

Produkten Kalix Löjrom bedöms vara Sveriges 
starkaste varumärke inom livsmedel. Kalix kommun driver 

ett projekt kallat Kalix Löjrom Som tur är lyfter andra aktörer fram den unika 
som bygger på att med stöd avprodukten, t ex Swedish Lapland Visitors Board 
produktens immateriella värde och Svenska Kocklandslaget. 

skapa fler produkter och tjänster Vid framtagandet av besöksnäringsplanen har inte 
yrkesfisket som ägare av varumärket erbjudits att delta. 
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Viktigt komma ihåg att ……… 
……. man är aldrig starkare än den svagaste detaljen i det 
kvalitetsarbete som bedrivs, oberoende om det som i det här fallet 
handlar om produktion av livsmedel eller besöksnäringens ansvar 
mot kunden 

……. ett förtroende får man av andra, det kan man inte ta sig själv 

……. sämsta löjrommen, märkt Kalix Löjrom, på marknaden är med 
och påverkar produktens marknadsvärde och dess immateriella 
värden = sätter priset på Kalix Löjrom och till produkten hörande 
andra produkter och tjänster 

……. rykten och missnöjesyttringar, sanna eller osanna, på sociala 
medier äventyrar seriösa verksamheter 

……. negativ media påverkar; tidningar, tidskrifter, poddar, radio och 
eller teve. 

Reinhold Andefors 

Styrelseledamot Norrbottens Kustfiskares PO (2015- ) 
Styrelseledamot Norrbottens Kustfiskareförbund (2009- ) 
Projektledare Kvalitetssäkring av Kalix Löjrom (Livsmedelsverket), 2010-2012 

Projektledare MSC-certifiering av siklöjefisket (Bureau Veritas, Spanien), 2013-2015 

Projektledare Matfisken Siklöja (Svenska Kocklandslaget), 2013-2015 

Projektledare Bildande av producentorganisation (Jordbruksverket), 2015-2017 

Expert skyddade produkter, projekt Kalix Löjrom (Jordbruksverket), 2020-2021 

Björnholmen 266, 952 04 PÅLÄNGE 

070-5131974 

reia@telia.com 
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