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* * * * * 
* * 
* * *•* 

Europeiska .iO<dbruksroooen för 
landsbygdsutveckling. Europa 

lnvesten:v i lclndsbygdsområclen 

• Jordbruks 
verket 

PROGRAM 

8:00 
Fika och välkommen 

Karl-Göran Lindbäck Kalix Kommun 
hälsar välkomna 

Genomgång av dagen
Inspiration, projektinformation, 

workshop, varumärket Kalix Löjrom
11.25 

Promenad till gemensam lunch på
Valhall. Ugnsbakad lax med potatis

och citronsås 
12:30 

Fortsättning Workshop
14:30 
Fika 

17:00 
Sammanfattning och tack för idag 
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Välkomna 
• Välkommen till produktutveckling ”Upplev Kalix 
Löjrom” 
• Idag ska vi fokusera på utveckling av 
upplevelsebaserade produkter 

• Upplevelser driver resande till Kalix och stärker 
varumärket och vår position 
• Upplevelser kring Kalix Löjrom som reseanledning 
är dessutom svårkopierbar och platsbunden till vårt 
geografiska närområde 
• Kalix Löjrom är vida känt och är redan en av våra 
bärare av varumärket Kalix. 
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Deltagare 

Förnamn Efternamn Företag 

Sofia Åström Guldhaven Pelagiska AB 
Örjan Pekka Filipsborgs Herrgård 
David Lind Heart of Lapland 
Jaana Alamäki Enström Kalix Ost 
Knut Enström Kalix Ost 
Sandra Bergström Hotell Valhall 
Gita Isaksson Land och strand 
Madelene Bodlund Cold Adventures 
Hanna Engström Malören 
Åsa Nilsson Kalix kommun 
Ann-Charlotte Lundkvist Ripiibo 
Camilla Lundbäck Roady 
Mattias Johansson Nordic Life Experience 



KALIX KOMMUN 
»o,är älve·n möter have.t» 

~ 
Jordbruks 

verket 

*** * * 
* * * * *** 

Eu ropei slka jordbru ksfonden för 
landsbygds utveckling. Europa 

investerar i landsbygdsområden 

 
 

Projekt Kalix Löjrom 
-Ett steg närmare besökaren 2021
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Varför detta projekt? 

• Intresse för Kalix Löjrom- Högaktuellt
• Gränna och Champagne
• Ta gästen till Kalix Löjrom istället för Kalix Löjrom till gästen
• Förlänga säsongen
• Besöksnäring är ett verktyg för att



 
     

      
  

    
    

    
   

     
     

 

Ursprungsmärkningen- SUB 

• Norrbottens Kustfiskares Producentorganisation, NKFPO, blev 
hösten 2010 ägare till Sveriges hittills då enda ursprungsmärke 
för livsmedel. EU har tilldelat Kalix Löjrom det starkaste 
livsmedelsskyddet - Skyddad Ursprungsbeteckning. Det innebär 
att ”produkten är producerad, bearbetad och beredd inom ett 
visst avgränsat geografiskt område med en för området 
karaktäristisk metod”. 

• Endast rom från siklöja, fiskad och bearbetad inom kommunerna 
Haparanda, Kalix, Luleå och Piteå får kallas Kalix Löjrom. Både 
råvaror och produktion är till stor del beroende på områdets 
unika miljö. Miljön omfattar både naturliga faktorer och 
mänskliga traditioner knutna till området. 
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Vad är målet? 

• Få igång lokala utvecklingsprocesser i pilotområdet utifrån Kalix Löjrom med 
skyddad EU-beteckning 

• Fler affärer på sikt. 
• Dela med oss av vår livsstil med Kalix Löjrom. Fortsätta på Swedish Lapland tema att 

visa människorna bakom 

• Höja kunskapen och kännedomen om de skyddade EU-beteckningarna 

• Kapitalisera Kalix Löjroms immateriella värde 

• Ta fram en rapport med slutsatser och rekommendationer för kunskapsspridning och 
destinationsarbete 
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Vad är planen? 

• Samla lokala och relevanta regionala aktörer inom Kalix genom att informera om
beteckningarnas betydelse för lokal identitet och kvalitet och få igång en
utvecklingsprocess med målet att hålla ihop hela kedjan: Primärproducenter,
förädlare, handlare, gastronomi, hantverkare och upplevelser.

• Stimulera till plan för utveckling och marknadsföring av platsens identitet med
utgångspunkt i Kalix Löjrom.

• I tätt samarbete med de regionala eller lokala turismorganisationerna, berörda
producenter, representanter för besöksnäringen och relevanta kommunala
utvecklingsorgan utveckla en lokal organisation, arbetsorganisation eller struktur
för att säkerställa utvecklingsarbetets och resultatets fortlevnad.

• Summera och analysera lärdomar och rekommendationer av utveckling till att
kapitalisera produkternas mervärde utifrån destinationsperspektiv.
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Hur? 

• Informationsträffar om Kalix Löjrom, regler osv 
• Workshops- Produkt- Besöksnäring 
• Coaching 
• Viss marknadsföring 
• Rapport om lärdomar 
• Kvalitetsstämpel på produkter 
• Värdeord 
• Någon form av märkning 
• …………….. 
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Lite Inspiration 
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LÖJROMSSAFARI PREMIUM 
Under 1 Vi dag följer du fisket, Rirldltngen och hantverket bakom Kalix Löjrom. Du kommer 
att B se fisket efter slklöjan ut.e I sUrgArden, äta tradttlonsenllg lunch t v¼r stuga p:S. 
Rinön, och för en häll prova p.i Jobbet som löjrensare I fi.skfabrlken, dllr du Ur göra din 
eg,m Homa Made löjrom. Sist men Inte minst knytor v1 Ihop din vlstolsa hos oss m9d en 
trerllttersmiddag ackompanjerad av d.r egen mästarkock: baserad p-' lokala rharor. 

UPPLEVELSE 2 
OAGl,Q.V.ff - !I.GG 

~p1,a,.is.•c;a,.dmorn,_,•;,;.,1,a1,• 

OAGJllff.00 - ?UO 

Guidad bawr i KmSDrgird 
Glöd!YlstraclwdiijatillurdipldrNonbattensglinfplRiniin 
V;;..,~..,li,J"'kH 
TroriHA~agh.mmahmouplSl:iT'rdwdd..n .... 
liijn,msuf.ri Prwr..m ir ban, tillgi'ftu tn,..d,...,..,•,ja 
höst - ftir>artal .,septamb.r och 3-<IYackmfumk. Ert.j.a 
tnti....,nija-=b:liintls-tiindat,...W.-1n<lotoc:h 
Of!~tor-scltt-
OUP.GARE 

Upptil8,--

-• S.altualapma-p,lhmmidN. - pgirna .. iraasa.anmmn 
TU"Va.t 

O.fi.m,--K.io:löjtom til föniljnongplG.Adl,,.,., ... 
K..lai:~Norrloottai 

IOKNIHGSIN,OIMATIOM 

M•infunnatimifi.rvt1plvlrh.amadadirduit-,pdin 
intrm-maian-MW--~IIIWn,uo Boka ditt ä11entyr idag! 

IOvaMG~OlD.lD'IENTUU,SSE , fOUOSSPAINSTAGIJ.M UJJJ: NOW0mN c.ow... 
WWWCOLD.t.DYENTUUS S.E 810,IOfilSW.lll I U.UI SWIDISM L»l.lND ~ 

Hur får vi bilden av Kalix Löjrom att 
röra sig från mat mot 
upplevelser……. 
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Publicerades 13 november 2020 

Kalix Löjrom - en hyllad 
unik derikatess 

På jakt efter Kalix guld: 
Löjromssafari i Bottenviken 
PUBLICERAD: 25APR 2020, KL 18:00 

Under några få veckor varje höst pågår ett intensivt fiske i Sveriges 
nordligaste skärgård. Det är siklöja som fiskas, och dess åtråvärda rom 
njuts över hela världen. Vi följer med på en löjromssafari som ger oss nya 
perspektiv på det norrländska guldet. 

kdeik 
✓ 

,-"' 
o"' ,. 

• e"" . 
""~"~" "" 

~ ... -

På jakt efter Kalix guld: 
Löjromssafari i Bottcmikcn 
UndernAgra fJveckorva,jehi:istp.li;lren intensivtfiskei.S•.rer 
nord ligaste skiirg.Srd. ~tä r siklöja sam fiskas, och de-ss ~r.l,-..:a 
njutsö,'ef hel11väriden, \'i följer moe<I på enlöjromssaf~,i som! 
per.<,p;,ktiv1lo\ dAt nnni;iinr1skil euldPt. 

~a. ~--~-:J 
- ~~~-;. . -

Det börjar med att ha en idé 
Kompletterande  idéer att utveckla och 
paketera med 

• Havtorn 
• Huvön 
• Getskär 
• Malören 
• Sandskär 
• Rånön 
• Sälar 
• Boende från slott till koja 
• Din egen idé 

Alltså…. Tänk inte bara löjrom
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SOMETIMES STRENGTH IS. 

111 CAN DO IT.11 

OTHER TIMES STRENGTH IS, 
11CAN YOU HELP ME?11 

BOTH GET THE JOB DONE. 

-EMILY MAROUTIAN 
@emaroutian 

Vad är på gång avseende Kalix Löjrom baserade upplevelser 

• Land & Strand
• Cold Adventures
• Guldhaven Pelagiska
• Filipsborg
• Innala.se
• Malören
• Hotell Valhall
• Övriga…..
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Kvalité
Leveranssäkerhet

Tillgänglighet
Äkthet
Kontinuitet

Långsiktighet
Åtagande / Commitment
Platsbundenhet

Följa lagar och bestämmelser

Gemensam 
värdegrund 
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Våra målgrupper första året 2022 

Företagsmarknaden, 
Konferenser kickoffer samt 
Incentive. Företrädesvis 
veckodagar. 

Utvalda eventarrangörer / 
resebyråer 

Utvalda privatresenärer / 
leisure. Företrädesvis under 
weekend eller förlängd 
weekend. 

Kalixföretagen med deras 
kunder. 



 

  

 

 

   
 

 

Vår budget framöver 

• Workshop,coaching efter workshop :40 

• Produktion av sammansatt 
produktbroschyr (PDF-print) :16 

• Skapa annonser och kommunikation :10 

• Genomförande av kommunikations och 
marknadsplan :50 

• Cirka totalt :116 

Möjligheter för att förstärka kommunikation 
och marknadsplan 

• Heart of Lapland : 

• Coastal Lapland : 

• deltagande företag : 



Gemensam 
Kommunikations 
och marknadsplan. 
Marknadsgrupp ca 
3 personer. 
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Deadlines - Produktion 

Insamlande av 
produktunderlag 

TBA 

Korrektursväng klar 
TBA 

Skapande av 
kommunikation och 

marknadsplan 
TBA 

Kommunikation och 
försäljning skarpt läge 

Juni-Aug-Sept 

OBS De som av olika anledningar inte levererar i enlighet med deadlines, kommer tyvärr ej att 
erbjudas möjlighet att delta i kampanjen 
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LOREM IPSUM OOLOR Sil AMET FISH ENCOUNTER 
CONSECTET~R Watch t1M su ~fe GEOLOGICAL FEATURE 

AOIPISICING ELIT SED W~of-• 

00 EIUSMOO TE..;POA 

INCIOIOUNT UT 
LABOREETOOLORE ,,.,., 

MAGNAALIQUA. -- ri¼J,flIB?W 

J~:~.m~·••~ W-MM [::[::t>t> : : 
MMM t>t>[::[:: ... : : [>[>[>[> : : . ' 

.. Lorem ipsum dolor sit 
ad1p1sicing elit sed d . amet, consectetur 

, o e1usmod te . 
ut labore et dolo mpor incididunt 

re magna aliqua. 

Lorem lpsum dolor slt amet c 
sed do elusmod tempor ln~ldonsectetur adlplslclng elit, 
~agna aliqua.Lorem I ldunt_ ut labore et dolore 

ad1pisicing elit sed do tsum dolor s,t amet consectet 
et dolore ~agna alel usmod tempor incidictunt ut labur 

qua.Lorem I ore 
con~ectetur adlplslclng ellt, psum dalar slt amet. 

incididunt ut labore sed do elusmod tempor 
et dolore magna aliqua. 

Kalix0 

Met exceatla sequo te sequ~untlastma aUbus 
occum quam ex;e~erltatius que' et 

~IOfib usdanim remporepe vOI . volupta aut volupta lem en,a VOluptas arum hil 
mol late vel ipsandel ipic I porp <?rereprat an! au! mcxf 
dolupta nias moloril el un~m untia autatio cus mo 1as 

Opt~ ~luptat. lbus nons 
~ 1pie ntissiliunl es re equam ut moluptus eos ma 
tmoluptatem lduciat atur ~~~~~~o5~~~il el hic;': 

Vilka ideér blir till produkter 
att kommunicera mot 
målgruppen 
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Enjoy Kalix Löjrom in Kalix 
WE'LL TAff"'CARE 9-E THE BOOKING 

• Round Trip Airfare & Transfers • Da ily Breakfast 
• Hotel Accommodation • 2 Lunch 
• Terminal Fee • 1 Dinner 
• Travel lnsurance • Full Tours 

PACKAGE 4 c, c, c 
sTARTsAT J J ' sEK 

C>< ••• • More information, visit us at: www.upplevka lixloj rom.com 

Book Now and use your Travel Voucher! 

Vi behöver produkter och bilder 
PRODUKT MANUAL DATUM: 20200606 

Information om aktiviteten 
Ty av företag och org nummer 620407-9351 EF. 
Namnpå Företag samt adress ASAGREED! 

Johannisbergsvägen 27 
S-95251 Kalix 

Typ av aktivitet Guidad paddling i Kalix skärgård 
Beskrivning av aktiviteten Det härliga skärgårdsvattnet väntar på att utforskas. Följ med på 

en guidad paddeltur genom Kalix skärgård, genom lummiga 
passager och på öppna fjärdar. Vår guide visar dig skärgårdens 
rika djurliv och paddeltekniker när ni tysta och stilla glider genom 
vattnet. Fika serveras vid en öppen eld på en skärgårdsö där ni 
också tittar på öns rika flora och får många möjligheter att foto. 

Höjdpunkter på aktiviteten Skärgård, djurliv foto möjligter 
Min/ Max antal personer 2-8 
Aktivietens varaktighet 4 timmar 
Villkor 2 personer i varje kanadensare. För 1 persons havskajak 

tillkommer en kostnad på 100 kr 
Period aktiviteten finns 
tillgänglig: 

20200701-20200901 

Veckodagar aktiviteten finns 
tillgänglig: 

Tisdag-söndag 

Start tid och samlingsplats: 13:00 Samling vid Storöns havsbad 30 min innan avgång. 
Plats där aktiviteten sker: Storön. Kalix skärgård 
Vilken utrustning ingår: Flytväst, kanadensare, paddlar 
Vilken utrustning behöver 
gästen ta med sig: 

Regnkläder, handskar, keps och förstärkningsplagg 

Språk Guiden pratar svenska 
Vilken fysik kräver aktiviteten: Normal fysik, ingen för kunskap krävs. 
Vilka måltider/förfriskningar
ingår: 

Kaffe/te/saft och hembakt fika ingår. 

Detta går att köpa till Transport från Kalix 1 timme innan avgång. Boken Paddling i Kalix 
Barn alternativ Barn from 8 år kan paddla med 1 vuxen. Barn under 8 år medföljer 

2 vuxna i 1 st kanadensare. 
Finns transport/hämtning: Ja hämtning kan ske I central Kalix mot en kostnad på 100 kr / 

pers 
Pris inkl moms för gäst 900 kr/Person 2/p kanadensare. Barn under 8 år medföljer för 100 

kr Barn över 8 år betalar fullt pris 
Tillgägg för 1 persons kajak 400 kr/pers 

Email info@nordiclapland.com 
Var bokar gästen www.nordiclapland.com 
Länk till högupplösta bilder Tex länk till dropbox eller motsvarande 
Kontakt bokning Bokning 070-6645522 
Svarstid för email 12 timmar 
Är det någon annan som säljer 
produkten 

Gränsresor 

Har ni adekvat försäkring för
aktivitet? Vad är självrisken? 

JA 
Tex 8000:- per skadetillfälle 

Under vilken period gäller 
priset? 

20200601-20200901 


		Aktivitets information



PRODUKT MANUAL 						DATUM: 20200606



		Ty av företag och org nummer

		620407-9351 EF. 



		Namnpå Företag samt adress

		ASAGREED!

Johannisbergsvägen 27

S-95251 Kalix



		Typ av aktivitet

		Guidad paddling i Kalix skärgård



		Beskrivning av aktiviteten

		Det härliga skärgårdsvattnet väntar på att utforskas. Följ med på en guidad paddeltur genom Kalix skärgård, genom lummiga passager och på öppna fjärdar. Vår guide visar dig skärgårdens rika djurliv och paddeltekniker när ni tysta och stilla glider genom vattnet. Fika serveras vid en öppen eld på en skärgårdsö där ni också tittar på öns rika flora  och får många möjligheter att foto.



		Höjdpunkter på aktiviteten

		Skärgård, djurliv foto möjligter



		Min/ Max antal personer

		2-8



		Aktivietens varaktighet

		4 timmar



		Villkor

		2 personer i varje kanadensare. För 1 persons havskajak tillkommer en kostnad på 100 kr



		Period aktiviteten finns tillgänglig:

		20200701-20200901





		Veckodagar aktiviteten finns tillgänglig:

		Tisdag-söndag



		Start tid och samlingsplats:

		13:00 Samling vid Storöns havsbad 30 min innan avgång.



		Plats där aktiviteten sker:

		Storön. Kalix skärgård



		Vilken utrustning ingår:

		Flytväst, kanadensare, paddlar



		Vilken utrustning behöver gästen ta med sig:

		Regnkläder, handskar, keps och förstärkningsplagg



		Språk

		Guiden pratar svenska 



		Vilken fysik kräver aktiviteten:

		Normal fysik, ingen för kunskap krävs.



		Vilka måltider/förfriskningar ingår:

		Kaffe/te/saft och hembakt fika ingår.



		Detta går att köpa till

		Transport från Kalix 1 timme innan avgång. Boken Paddling i Kalix 



		Barn alternativ

		Barn from 8 år kan paddla med 1 vuxen. Barn under 8 år medföljer 2 vuxna i 1 st kanadensare.



		Finns transport/hämtning:

		Ja hämtning kan ske I central Kalix mot en kostnad på 100 kr / pers



		Pris inkl moms för gäst



		900 kr/Person 2/p kanadensare. Barn under 8 år medföljer för 100 kr Barn över 8 år betalar fullt pris

Tillgägg för 1 persons kajak 400 kr/pers



		Email

		info@nordiclapland.com



		Var bokar gästen

		www.nordiclapland.com



		Länk till högupplösta bilder

		Tex länk till dropbox eller motsvarande



		Kontakt bokning

		Bokning 070-6645522



		Svarstid för email

		12 timmar



		Är det någon annan som säljer produkten

		Gränsresor



		Har ni adekvat försäkring för aktivitet? Vad är självrisken?

		JA

Tex 8000:- per skadetillfälle



		Under vilken period gäller priset?

		20200601-20200901





Information om aktiviteten
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0 Kalax Målsättningar 
dagens 
produktverkstad 
Få fram konkreta ideér och 
produkter inom följande 
produktfamiljer: 
• Boende från slott till koja

• Upplevelser från 2 timmar till
weekendupplevelser

• Mat från enkla ”gör det själv”
paket till gourmetupplevelser

• Transportupplevelser från
bussturer till båtturer
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lh riilhmd • h :\J ·~ i~. ASAGREEDJ 
~-.20210527 

Den DISynli.gll 
:=:--,vin 

Tivliogcn 

E:nbm..dag 

Jnstlw.gd i iagrottan 
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till 

ljoovios o 

Ens:a.mhe 

LÖJROMSSAFARI PREMIUM 
Ulllla l V..d .. tnl.jard11 mm,~ .. acbhmtT«blhlltam hltl ~ Du tommar 
au fl • fiaffl•fter atkl6janute I 1tllprdan,1u tradiUonMDlle lunch I dr •ru&a pi 
Rlnl!n, ocb fnren hlllpron pl)ol,bat oom lojAnur• I filkfabrtbu, d.lrdu Ur fin dm 
"i'"" Homo MD lojnlm Strt men lnt• mlnatlmywr '1 Ihop dtn mul• hos oa1 modn 
n edneram.ldda1ackompanjand ndrepa mlsu,,koc:kba.rad p6 lobla dnror. 

UPPLEVELSE2 

Go.,,,-•«.si-.w 
~-....,,,1-pM•~,'v...,..,.,.... ,~~i---,.i~ 

Bolra ditt ii~ntyr idatl 

Hösten 2022 tttw .. 
l\alix Löjrom 

/bfrK.1(/~ 
Löjroms 
safari 

Bok 
Löjr 

B,(~~ 
I Kalix 

Löjroms 
tecken 

Metodik utveckla paketerade upplevelser 
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VARUMÄRKET KALIX LÖJROM 
Reinhold Andefors om varumärket 
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