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Vindelälvens Fiskeområde
från Kust till Fjäll

Slutrapport projekt förstudie fisketurism Från Kust
till Fjäll

För att få en bild av fisketuristnäringen och eventuellt hitta företagare villiga att satsa på
fisketurism, initierade FOG våren 2011 en förstudie. I den anlitades tre etablerade företagare
verksamma inom fisketuristnäringen till att aktivt söka upp turistföretag inom området och intervjua
dessa i syfte att utröna vilka som kunde tänka sig satsa på fisketurism.
Denna studie skall inte ses som heltäckande i den mening att alla företag inom området som på
något sätt är kopplad till fisketurismen ingår, men förhoppningsvis har vi lyckats få med de flesta
och största aktörerna. Det skall också påpekas att företag som inte ingår i studien på något vis
utestängs från möjligheten att söka framtida stöd från Fiskeområdet.

Ett syfte med studien har varit att få en uppfattning om hur många företag som är verksamma
inom den fisketuristiska sektorn inom Vindelälvens fiskeområde. Men huvudsyftet kan nog sägas
varit att undersöka vilka behov av samordning och stöd företagarna har behov av. Vi tycker oss,
genom denna förstudie, ha fått bra svar på detta och har nu i den ansökan om ett



fortsättningsprojekt som inlämnats till Länsstyrelsen, anpassat verksamheterna till detta. Nedan
följer några av de punkter vi vill jobba med i ett kommande projekt 2012-2013.

Kurs/Utbildning fisketurism
Att företag som är nya inom området fisketurism ska kunna få utbildning i modern fiske,
fisketurism, trender, ekonomi, förvaltning m.m.

Inventeringar/Visningsresor
Att bjuda in specialgrupper som kan påskynda arbetet med att inventera fiskevatten, samt ev.
påskynda en försäljning av fiskeprodukter. Dessa resor kan bestå av landslag eller researrangörer
eller kombination av båda dessa.
Syftet är att få god statistik om framförallt gäddfisket för de företag som vill utveckla detta.

Gemensam "företagsedition" Vindelälven
Med utgångspunkt för den svenska "Vindelälvstidning" som tagits fram, göra en publikation på ett
par olika språk med information om de företag som har boende, fiske etc. Detta magasin ska bl.a.
kunna medföras på utländska mässor samt delas ut till researrangörer. Preliminära språk: Tyska,
Italienska och Engelska.

Mässor
Planerna är att företag som har eller får fram bra produkter skall få stöd i att delta på några
mässor under projektperioden.

Eventprodukter i Umeåområdet

Att i projektet arbeta med företagare i Umeåregionen för att hjälpa dessa att ta fram säljbara
”fiskeprodukter” som skall kunna erbjudas företag som vill ordna event för större och mindre
grupper i detta område.

Företagscheck för utveckling
Att ge företagare som vill satsa på fisketurism, via ett enkelt ansökningsförfarande, möjlighet att
söka bidrag på upp till 25 000 kr/företag investeringar som exempelvis båt, byggnader och andra
smärre satsningar som behövs för utveckling av ert fisketuristföretag. För att erhålla ett sådant
stöd kommer kravet vara att företaget satsar lika mycket i den investeringen. Bidraget kan alltså
utgöra max. 50% .

De företagare som anlitades och genomförde besöken och sammanställt det som följer är Greger
Jonsson Salmo Lapland, Ulf Johansson Ammarnäs Fiskecentrum och Mats Byström Saxnäs
Fiskecentrum.



Karta med besökta företag med ungefärlig geografisk placering inlagda



       Fjällflygarna 

Datum för besök: 22/10 2011   Fjällflygarna   Kjell och Karin Johansson 

E-post: info@fjallflygarna.se   www.fjallflygarna.se   Tel: 0961-230 40 

Gästnätter turism/ Egna reflektioner: 

Företaget omsätter ca 7 mkr/år och fisket (boende/flyg) utgör ca 30% av omsättningen. Huvuddelen av 

företagets verksamhet utgörs av flygverksamhet (turism, kraftledning, rendrivning etc) och de har idag tre 

maskiner igång. De har inga särskilda satsningar i syfte att utveckla fisket. De har en anläggning som ligger 

så till att de lockar ett antal fiskare, men de har inte själva gjort någon särskild satsning för att tydliggöra 

sig som fiskeföretag. De är också nöjda med nuvarande omsättning och har inga planer på någon särskild 

fiskeutveckling 

 

Förmodligen kommer sonen i familjen att ta över anläggningen och fortsätta med fokus på helikopter-

uppdrag, bl a i södra Sverige. Det finns goda möjligheter att utveckla fisket i området, men just detta 

företag är nöjda med verksamhetens omfattning och fördelning som den ser ut idag. Fiskeverksamheten 

kommer att fortsätta som tidigare med tonvikt på marknaden i norrbotten. Företaget uppgav inga särskilda 

behov av hjälp till investeringar eller andra 

satsningar . 

Verksamhet: 
I fjällbyn Adolfström (Arjeplogs 

kmn), driver Kjell och Karin Jo-

hansson företagen Fjällflygarna 

AB och Johanssons Fjällstugor. 

 

De utför helikopterflygningar, 

stuguthyrning och matservering. 

De har ca 10 stugor (40 bäddar)

för uthyrning samt reception och 

servering. 

 

Samarbete med andra företag 
Man samarbetar med Camp Gau-

to, Adolfströms SFF samt Läns-

styrelsen (statens vatten) 

Geografi och marknad 

Fisket bedrivs i närliggande 

vatten, med tonvikt på öring 

och rödingfiske. Fiskevatten 

är allt från närliggande vatten 

till vatten på längre avstånd, 

som kräver vandring med 

övernattning eller helikopter-

transport. 

Marknadsföringen sker via 

egen hemsida och turistbyrå 

samt nöjda kunder. Under 

vårsäsongen dominerar kun-

der från norrbottenskusten, 

och under sommaren 

har man gäster från 

hela Sverige. 

 

 

Reception 
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 Trails of Lapland, Tväråträsk 

Datum för besök: 12/8 2011  Husky Farm   Daniela Nikolow, Jens Wachsmann  

E-post: info@trails-of-lapland.se  www.trails-of-lapland.se  Tel: 0952-210 10 

Gästnätter och fiske/jakt 
Gästnätter fiske:  

Deras boende består idag av 12 bäddar fördelade på två stugor. De har tillgång till ett annat hus ca 100 m 

från anläggningen, vilket är tänkt att bli ett boende för fiskare. Samtliga boenden är förberedda för 

självhushåll (vinterpaketen är alltid helpension).  

 

De har idag ca 6-800 gästnätter (lite beroende på hur man räknar). Vinterpaketen är allt från en natt till ett 

par veckor. Sommarboendet är idag på en låg nivå. Varken Daniela eller Jens har någon kunskap av fiske, 

men önskar få lära sig mer. De vill själva ha någon form av utbildning för att lära sig grunderna samt 

facktermer. De behöver också köpa in utrustning och båtar, vilket de ej har idag.  

 

Vid mer komplicerade uppdrag som t ex laxfiske, så vill de samarbeta med Lapland Times, eftersom han är 

mer rutinerad gentemot rena fiskespecialister. De planerar att bedriva fiske i det närbelägna Tväråträsket, 

men hoppas även kunna placera ut båtar i flera olika vatten. 

 

Bakgrund: 
Daniela och Jens (från Berlin) 

arbetade på ett hundslädesföre-

tag i n:a Norge under 2005.  

 

De fick ett erbjudande av äga-

ren att köpa hundarna, och bör-

jade då leta boende i norra 

Sverige, som de upplevde vara 

billigare och glesare befolkat. 

 

Under 2006 gick så flyttlasset 

till Tväråträsk, tillsammans 

med 56 hundar från Norge. De 

har byggt en hundgård samt 

två stugor för vinterturister.  

 

En tredje stuga ska stå klart till 

2012, närmare sjön Tväråträsk, 

vilket är tänkt att bli ett boende 

för framtida fisketurister. 

Geografi och verksamhet 
Verksamheten bedrivs inom 

Sorsele och Storumans kommu-

ner. Kundgrupp är främst tys-

kar, och säsongen varar mellan 

december till april.  

 

Under juli-augusti infaller deras  

lågsäsong, där de främsta aktivi-

teterna är vandring och kano-

ting, gentemot tyska gäster.  

 

De har inga fiskegäster idag 

men vill gärna satsa på detta för 

att förlänga säsongen.De befin-

ner sig ca 300 m från företaget, 

Lapland Time 
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.Min reflektion 
Dessa två unga företagare har alla möjligheter 

att bli drivna fiskeentreprenörer. De behöver 

bara lite stöd för att påskynda processen i 

form av utbildning, marknadskontakter samt 

båtar/motorer. 

 

Det skulle vara bra att träffa Trails of Lapland 

och Lapland Times tillsammans, för att på ett 

tidigt stadium diskutera lämpliga upplägg/

samarbeten/avgränsningar, så att de inte upp-

lever att de konkurrerar mot varandra. 

 

Samarbete/Framtiden 
De har inte påbörjat fiskeverksamheten utan känner att de behöver hjälp för att lära sig hur dessa 

kundgrupper funderar. De avser också leta upp lämpliga kontakter/agenter för försäljning. De vill gärna 

utbilda sig och hoppas på ett samarbete med Lapland Times. De har haft kontakt med Gargnäs-Råstrand 

FVO avseende rödingfiske. De köper fiskekort av närliggande fvo:n men har inget samarbete i övrigt. 

 

Inför 2012 planeras renoveringen av fiskestugan (10 bäddar) samt inköp av mindre båtar, lämpliga att 

förflytta mellan olika sjöar. Dessutom behövs kringutrustning som motorer och fiskeutrustning. 

 

Övergripande åtgärder/marknadsföring 
De önskar gärna medverka i en specialkurs för nyblivna fisketuristföretagare, eftersom de är osäkra på 

detta område. De ser gärna också möjligheter att få hjälp med att komma snabbare ut på marknaden i form 

av mässor och visningsresor, den dag deras fiskeboende är klart och de själva kan mer om fisket. De är 

medvetna om det svenska systemet med investeringsstöd i glesbygd, vilket de nyttjade vid uppförandet av 

hundgården och boendet. 
 

 

 

 Trails of Lapland, Tväråträsk 

Datum för besök: 12/8 2011  Husky Farm   Daniela Nikolow, Jens Wachsmann  

E-post: info@trails-of-lapland.se  www.trails-of-lapland.se  Tel: 0952-210 10 

Marknadsföring/
Försäljning 
Marknadsföringen sker 

främst via tidigare gäster,  

den egna hemsidan  samt 

via agenter. De säljer idag 

både direkt och via agenter.  

 

De har haft ett bra samar-

bete med Visit Sweden av-

seende Berlin. De önskar 

också hitta lämpliga part-

ners avseende fisket. Idag 

saknar de kanaler . 

Huvudbyggnad samt sov-
rum (gäststuga) och kök (nedan) 
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    Lapplands Safari AB 

Datum för besök: 2/11 2011   Lapplands Safari AB   Mikael Winka 

E-post: info@lapplandssafari.se   www.lapplandssafari.se  Tel: 0952-60290 

 

Gästnätter turism/ Egna reflektioner: 

 

Företaget uppskattar att de hade ca 50 ”fiskespecifika” gästnätter 2011 och de bedömer att ca 25% av 

verksamheten är fiskerelaterad i någon form. De ser gärna stöd och hjälp i syfte att få fler fiskebesökare till 

området, gärna i form av reportageresor. 

Verksamhet: 
Företaget har en turistanläggning 

i form av en samisk fjällgård,  

där man främst inriktat sig på 

olika företagsarrangemang, men 

man har även naturbaserade upp-

levelsepaket i form av vandring 

och fiske. 

 

 

Samarbete med andra företag 
Man samarbetar med företag i 

Ammarnäsområdet och hoppas 

på mer samverkan i form av pa-

ketering, försäljning, visnings-

och journalistresor. 

 

 

Geografi  

De fiskepaket man har riktar in 

sig på rödingfiske i s.k undan-

tagsvatten, vilket innebär att det 

bara är familjen Winka som har 

rätt att bedriva fiske i grupp i 

sjörna Voumejaurie och Kraipe-

jaurie. Men man jobbar med 

fiskepaket inom hela Ammar-

näs-Vindelfjällen.  

Fisket sker som både flugfiske 

och vinterfiske, efter arter som 

öring, röding och harr. 

Man upplever att man har en  

god fiskekompetens.. 

 

Marknad 

Man har kunder från både företag och privatmarknad, samt nationellt och internationellt. Den främsta 

marknadsföringen sker via tidigare gäster och man planerar för mer riktad försäljning av fisket via digitala 

medier, workshop och press. Man vill också utveckla samarbetet lokalt och regionalt. Den fiskeresurs de 

har är fortfarande till stora delar outnyttjad och behöver förädlas. Man är också medlem i Naturens Bästa 

vilket är ett viktigt marknadsföringsmedel. 
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 Lapland Times, Tväråträsk 

Datum för besök: 12/8 2011  Lapland Time   Frans Creugers   

E-post: info@laplandtime.nl  www.laplandtime.nl  Tel: Tel: 0727-261255 

Gästnätter och fiske/jakt 
Frans har varit egen företagare sedan arton års ålder. Han vill dock inte göra för stora investeringar och 

hamna i ”penningstress” igen. Ursprungstanken med boendet var att få det lugnt och skönt som  

pensionärer. Säsongen varar från sista veckan i maj till mitten av september. Eftersom Frans sköter allt 

själv så vill han ha några sommarveckor är till eget bruk.  

 

De har totalt ca 14 veckors bokningar och gästerna är till nästan 100% fiskegäster. Priset är 4500 kr/vecka 

och i det ingår boende och transport till/från flyget. Företaget omsätter ca 180 000 kr/år, vilket han är nöjd 

med. De första två veckorna på säsongen är oftast bokade av gäddfiskare, medan flugfiskare fyller resten 

av säsongen. Han har inga jaktgäster eftersom han är i Holland under denna period . 

 Geografi och verksamhet: 
Under 2008 semestrade han  i 

Tväråträsk, och under 2009 lade 

han ut en hemsida och fick sina 

första gäster. Gästerna åkte tillba-

ka och ryktet började spridas. 

När han startade sitt företag 

(2010) så blev han fullbokad di-

rekt och  så har det fortsatt. 

 

Eftersom han har små grupper så 

blir det som en familj, och han 

följer med sina gäster på fisketu-

rerna. Många av hans gäster har 

minimal erfarenhet av matlag-

ning, och de hjälps även åt med 

detta, vilket blir ett mervärde. 

 

Gästerna bor på övervåningen 

och han tar max 4 personer per 

vecka. Hans målgrupp är flugfis-

kare och de nyttjar mest Juktån, 

Bjurbäcken, och Vindel-/

Laisälven. Gargån har testats fle-

ra gånger, men den kommer att 

utgå. 

 

 Terrängen är mycket svår för 

hans gäster, och fisket i Gargån 

har tyvärr alltid varit en besvikel-

se. En del gäster efterfrågar ock-

så gäddfiske, vilket vanligtvis 

brukar bedrivas i Tväråträsket.  
 

 

Bakgrund: 
Företaget ägs av holländaren Frans 

Kreugers, tidigare boende nära Maa-

stricht, där han odlade japanska träd-

gårdskarpar. Han tillbringade  varje 

semester i sin husbil i Sorsele-

området, och fick alltmer ångest, när 

det var dags att åka hem. Han älskade 

naturen och ytorna (Sorsele kommun 

är lika stort som hela Holland) och 

funderade att köpa något till pensio-

nen, vilket tidigarelades när han hitta-

de huset i Tväråträsk. När han köpte 

det så hade han inga planer på turism. 

 

I samma period drabbades Holland 

av den globala krisen 2007, så det 

gick det inte att sälja huset, och han 

hade mindre pengar än beräknat. 

Frans hade då sålt företaget och  bör-

jade fundera på om han inte kunde 

tjäna pengar på huset i Tväråträsk. 

  

Han tänkte i första hand på naturtu-

rism (vandring, kanot), men när han 

publicerade sin hemsida så var det 

bara sportfiskare som hörde av sig. 

Eftersom han själv är en hängiven 

flugfiskare så  använde han sig av sitt 

kontaktnät, och började besöka olika 

fiskeklubbar i Holland.  

 

Han tillbringar varje år fyra månader 

med sin fru i Holland, där han passar 

på att marknadsföra sina fiskepaket. 

De planerar att flytta till Tväråträsk 

för gott under 2014.  
Fotovägg i trapphuset 

stiwes
Textruta
 



.Min reflektion 
Företaget har endast fyra bäddar, och är därmed svårt att utveckla, eftersom de inte har några problem att 

fylla detta. De är nöjd med det familjära och småskaliga, men har börjat snegla på mer boende.  

 

Eftersom Frank känner den holländska marknaden mycket väl, och redan aktivt verkar där, så borde hans 

kompetens kunna nyttjas inom projektet, i syfte att nå denna marknad för övriga företag längs ådalen. Det 

skulle inte belasta honom negativt på något sätt, eftersom han redan har de kunder han vill ha. Samtidigt 

skulle han få betalt för detta arbete inom ramen för sitt eget företagande, och samtidigt få känna att projek-

tet även kommer honom till del. 

Samarbete/Framtiden 
Frans ser en stor potential i vandring, vilket ur ett europeiskt perspektiv är större än fiske. I Sverige tycks 

man inte ha insett hur stort det är med vandringsturism. Det behöver dock en infrastruktur i form av 

ledsystem, och våra marker med sjöar, myrar och sjöar är helt unika ur ett Europeiskt perspektiv, och klart 

säljbara. Men det nationella medvetandet är för lågt, och man kan inte sälja grusvägar där man bara går 

fram och tillbaka, det måste finnas ledsystem. Han funderar även på att utveckla laxprodukter med guidat 

laxfiske. Han kan själv för lite om detta, men han har varit i kontakt med Daniel Jonsson, Gargåns fvo.  

 

Han har flera förfrågningar på laxfiske med tvåhands-spö, och han letar lämpliga platser för detta. Han 

funderar även på att bygga, alternativt köpa, ytterliggare boende. Därför är han intresserad av stöd till 

boendeinvestering och han har sett ut en sjötomt nära Tväråträsk. I övrigt behöver han inga särskilda 

insatser ,eftersom han så lätt fyller sitt boende.  

 

Övergripande åtgärder/marknadsföring 
Det är inte helt omöjligt att man utökar med ytterliggare ett boende vid Tväråträsk. De 
marknadsföringsinsatser man gör idag räcker för att fylla det boende man har. Man är oftast fullbokad 

tidigt på säsongen. Insatser i form av visningsresor/mässor är inte intressant, eftersom det upptar 

sängplatser som det inte är några problem att hyra ut. 
 

 Lapland Times, Tväråträsk 
Marknadsföring/
Försäljning 
Han säljer enbart via di-

rektförsäljning till slut-

kund. Marknadsföring 

sker via hemsida, tidiga-

re kunder samt besök på 

sportfiskeklubbar i  

Holland. 

Datum för besök: 12/8 2011  Lapland Time   Frans Creugers   

E-post: info@laplandtime.nl  www.laplandtime.nl  Tel: 0727-261255 

Sovrum på övervåning 

Vardagsrum på övervåningen 

Sovrum på övervåning 
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    Emils Fiskecamping 

Datum för besök: 8/11 2011   Emils Fiskecamping   Ingrid Lind 

E-post: emils.fiskecamp@hotmail.com  www.emilsfiskecamping.se  Tel: 070-699 64 97 

Gästnätter turism/ Egna reflektioner: 

Företaget har ca 1600 gästnätter och man funderar på att utveckla verksamheten vidare med 

handikappfiske, flugbindningskurser och familjeaktiviteter. Man planerar att bygga ut receptionen samt 

bygga fler boendestugor. 

 

Företaget är aktivt och vill investera och utveckla fisket. De är intresserade av att få stöd med 

investeringarna, för att snabbare kunna höja campingens standard. 

Verksamhet: 
Företagets verksamhet är fiske 

och camping med stuguthyrning. 

Man har en tydlig fiskeinriktning 

och 100% av gästerna utgörs av  

fiskegäster. Arter man fiskar på 

är främst öring, harr och gädda. 

Idag har man 3 stugor av enkel 

standard (ej vatten) med 4 bäd-

dar, dvs totalt 12 bäddar. 

 

Samarbete med andra företag 
Man samarbetar med fiskeföre-

ningarna och byarna, Kraddsele 

och Ammarnäs. 

 

 

Geografi och marknad 

Fisket genomförs främst i 

närvattnet Laisälven, där man 

fiskar med både fluga och 

spinn. Deras egen kompetens 

gällande fiske har blivit bättre 

med åren. 

Marknadsföringen sker via 

hemsida, fiskeforum och re-

portage, och kunderna kom-

mer från både Sverige och 

andra länder i Europa. 
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Blattnicksele Camping, Gargnäs (Björn Ahlenius KB) 

. 

 

 
 

 

 

 
 

Bakgrund: 
För ett par år sedan ägdes cam-

pingen av byns intresseförening, 

som då arrenderade ut den till 

ett annat företag. Föreningen 

var i ekonomiskt trångmål när 

Björn tog över arrendet. 

 

Efter att ha börjat med att arren-

dera campingen (2009) så fick 

han köpa verksamheten (2010), 

vilket utgjorde en förutsättning 

för att kunna investera. Det 

finns nu även planer på att köpa 

marken, som ägs av kommunen. 

 

 Kommunens bostadsbolag äger 

också de nio hus i byn, som 

Campingen hyr ut, men planer 

finns att köpa även dessa stugor. 

 

Företaget äger också en villa i 

byn (intill de nio husen t.h), 

med ytterliggare sex bäddar.  

 
 

Geografi och verksamhet 
Campingen består av nio 2-

bäddsstugor (ej WC/dusch), en 

servicebyggnad samt en vedel-

dad bastu vid älven. 

 

I Blattnicksele by hyr man även 

ut nio ”pensionärshus”, med 

WC/dusch och 3-4 bäddar per 

stuga, samt en villa med sex 

bäddar med enkel standard. 

 

Boendet vid älven är ålderssti-

get, mycket enkelt och invester-

ingar behövs för att lyfta cam-

pingen. Deras besökare domine-

ras av människor på genomresa, 

bärplockare och fiskare/jägare. 

 

Fisket sker i omgivningen 

med fokus på Vindelälven. 

Man har få ”specialistfiskare” 

och har inte riktigt nått mål-

gruppen, vilket kan förklaras 

av den låga standarden , samt 

att man bara har hållit på med 

verksamheten ett par år.   

 

H 
 

 
 

 

 

Datum för besök: 111027  Företag: Björn Ahlenius KB. 
Tel: 070-200 97 58  E-post: info@blattnicksele.se  Web:www.blattnickselecamping.se  
 

Gästnätter och fiske/jakt  
Under 2010 upplever de att antalet fiskare har ökat. De uppskattar att antalet fiskare har uppgått till ca 50 st 

av de ca 100 gäster man har haft under 2011. De har också haft ca 30 småviltjägare som gäster. Därutöver 

består mycket av gästnätterna av bärplockare och gäster som är på genomfart. 

 

Man omsatte ca 500´kr på boendet under 2011. Planer finns på att utveckla laxfiske samt att köpa in båtar. 

De har idag sex roddbåtar till uthyrning. De planerar även att organisera ett trollingpaket med övernattning 

i Stor-Juktanområdet. De har en fiskeguide anställd (Kalle Bergström), som tidigare arbetade på Avasund 

camping, men numera bor och verkar i Blattnicksele. Han har tagit med sig en del fiskekunder från Ava-

sund och har påbörjat arbete med fiskerelaterade paket. 

 
Marknadsföring/Försäljning av fiske idag: 
Marknadsföringen utgörs främst av en hemsida. De har deltagit i en del kurser (paketering etc) men inte 

sett något egentligt resultat av dessa. Det var positivt att få Kalle till campingen, vilket lyft fiskeinformatio-

nen. De har gäster som varit i Ammarnäs/Sorseleområdet i 30 år och som nu stannar på Blattnicksele cam-

ping, eftersom de får en bra fiskeupplevelse, utan att behöva åka så långt. 

 

”Pensionärsvillorna” 

Björn Ahlenius (tv) med personal  

(Kalle  Bergström i mitten) 
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.Min reflektion 
Företaget vill utvecklas och vill investera i syfte att öka omsättningen. Boendet håller idag bara för den 

målgrupp som letar enkelt och billigt boende. Mycket behöver göras för att nå mer välbetalande gäster. 

Framtida satsningar bör fokuseras på det vattennära boendet vid campingen. Ju högre standard desto lättare 

att sälja och ta betalt. Villorna i byn är däremot svåra att sälja till specialiserade fisketurister.  

 

Företaget behöver göra en långsiktig satsning för att nå en ökad omsättningen och nya målgrupper. Fram 

till dess att bättre boende finns kan man hjälpa till med inventeringar och båtar/motorer. Besökande ”VIP-

grupper” i form av researrangörer måste upplysas om att boendet kommer att förbättras, innan produkten är 

klar att säljas. 

Samarbete med företag/Fvon 
Man har ett gott samarbete med 

Blattnicksele fvo, Allmänningen 

samt Juktåns mellersta och 

Sandsele fvo. 

 

Övergripande utveckling: 
Projekt 
Eftersom de önskar utveckla 

gäddfisketurism så deltar de gärna i 

övergripande samarbeten avseende 

inbjudna grupper av testfiskare/

journalister. De vill undersöka 

Huftasjöarna, Långavan, Djupavan 

(V-älven) och V Leuketräsket, och 

hoppas att detta kan  genomföras 

redan under maj-juni 2012. 

 

 
 

 

Framtiden. 
Man har idag en lågprisinrikt-

ning där boendet hyrs ut för 

400/natt (större stugorna samt 

pensionärshusen) och roddbå-

tarna för 100 kr/dygn.   

 

Man fokuserar på att förbättra 

anläggningen och önskar nå 

nya målgrupper fiskare för att 

förlänga säsongen, vilket gör 

gäddfisket intressant. Man 

vill utveckla laxfisket och 

planerar för en flugfiske-

sträcka i Tjergeforsen.  

 

 Investeringar ska göras i stu-

gor, servicebyggnad, båtar (4 

m) och båtmotorer (3-5 HP). 

Visionen är att få ett bra, vat-

tennära boende. 

Datum för besök: 111027  Företag: Björn Ahlenius KB. 
Tel: 070-200 97 58  E-post: info@blattnicksele.se  Web:www.blattnickselecamping.se  

Blattnicksele Camping, Gargnäs (Björn Ahlenius KB) 

Campingstuga vid Vindelälven  

Invändig standard på ”pensionärsstugorna” 

i kök och sovrum 

Pentry och sängar i campingstuga 
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   Gargnäs-Råstrands FVO 

Datum för besök: 15/8 2011   Gargnäs-Råstrand FVO  Daniel Jonsson 

E-post: torviksele@gmail.com   www.laxsele.com   Tel: 070-248 42 11 

Gästnätter turism: 

Efterfrågan på boendet är extremt fokuserat under de två första veckorna i augusti när laxfisket är som bäst. 

Därutöver är det svårt att få fart på uthyrningen. De årliga intäkterna för fiskekort ligger på ca 80 000 kr 

samt ca 20 000 kr för uthyrningsverksamheten. Utgifterna består främst av fiskutsättningar (ca 45 000 kr) 

till de olika sjöarna. 

 

Framtiden 
Det finns en önska om att starta ett samarbetsprojekt med arbetsnamnet ”Laxriket”. Inom detta ska man 

försöka samarbeta inom ett större område av Vindelälven, och inkludera såväl fiskeföreningar som företag. 

Ett flertal informationsmöten gällande detta planeras för 2011-2012. 

 

Egen reflektion:  

Eftersom Gargnäs-Råstrand är en förening, så kan man inte ansöka om investeringsstöd som avser företag. 

Ifall det krävs investeringar för att ”lyfta” området i ett ev. kommande Laxrike-projekt, så får samtliga 

sådana åtgärder ske inom ramen för offentliga projekt. Här finns det en möjlighet att söka Leader-medel 

alternativt medel från pågående projekt. Man måste dock tänka sig för så att man inte bygger upp en 

”företagsliknande” verksamhet, som i framtiden kan visa sig försvåra för en företagsmässig etablering 

Bakgrund och verksamhet: 

Daniel Jonsson är född och upp-

växt i Råstrand, och är sedan ett 

par år tillbaka ordförande i 

Gargnäs-Råstrand FVO.  

 

Under sin tid som ordförande 

har han varit  involverad i att 

införa olika typer av kvalitets-

höjande åtgärder, såsom infö-

rande av hårdare regler samt 

flugfiskesträcka i Gargån. 

 

Förutom fiskeförvaltning och 

försäljningen  av fiskekort  så 

bedriver de även uthyrning av 

en enkel fiskestuga vid Krokfor-

sen, Vindelälven (4 bäddar) 

samt en i Vinträsket (5 bäddar ).  

 

Stugan i Krokforsen står för den 

högsta andelen uthyrningar. De 

har fem uthyrningsbåtar i älven 

samt två i områdets sjöar. 
 

De turistentreprenörer som finns 

i närområdet har vid olika till-

fällen tagit kontakt med före-

ningen.  

Geografi och fiske 

Det vanligast fisket för turister är 

spinn-och flugfiske efter lax och 

harr i Vindelälven, samt flugfiske 

i Gargån.  

 

De olika utsättningssjöarna an-

vänds främst av lokalbefolkning-

en. Det fiske som bedrivs i de vat-

ten som saknar ”ädelfiske” ligger 

på en generellt låg nivå och är 

främst en angelägenhet för den 

närliggande byn. 

 

Daniel har själv stor erfarenhet av 

fiske och kan själv agera som gui-

de ifall behov finns. 

 

Marknadsföring/Försäljning: 

Marknadsföring sker via den egna 

hemsidan, Facebook samt  en viss 

annonsering och inbjudan av jour-

nalister. Det upplevs som att be-

tydligt mer kan göras inom detta 

område. 

 

Försäljning av fiskekort sker både 

via Internet samt återförsäljare i 

byarna 

 

 



Wäckerlin´s Bed & Breakfast (Änglagård), Gargnäs 

Datum för besök: 15 /8 2011   Wäckerlin ś  Bed & Breakfas t   Robert och Susanne Wäckerlin-Bruhw iler   

E-pos t:   www.  Tel: 0952- 

Gästnätter och fiske/jakt 
 
De har inte någon särskild fiskeinriktning utan riktar sig mot allmänturism med fokus på tysktalande 
länder. Även om de inte har någon specifik jakt/fiskekunskap, så kommer det varje höst, grupper av 
svenska jägare på besök. Kunderna utgörs till ca 20% svenska gäster och 80% tysktalande besökare.  
 
De kunde inte uppge antalet gästnätter, men intrycket var att det var låg verksamhet, utöver sommaren. 
Marknadsföringen sker närmast uteslutande via den egna hemsidan.  
 
Det nämndes heller ingenting om nödvändiga investeringar, men det fanns ett visst intresse av att delta vid 
ev. satsningar på tysktalande marknader, i form av mässor/visningsresor.  
 
De kunde också tänka sig gemensamma satsningar med andra tysktalande företag i området, t ex 
utbildningsprojekt, i syfte att lära sig mer om fisketurism och vad denna grupp efterfrågar. 
 
 

Bakgrund: 
Innan de flyttade till Gargnäs så 
bodde de i norra Schweiz där 
Robert arbetade som revisor och 
Susanne som hotellreceptionist. 
 
Omkring år 2000 började de 
semestra i Sverige och har där-
efter årligen tillbringat flera 
veckor i norra Sverige. När de 
väl började fundera på att flytta 
(under 2008) så hittade de en 
annons på Internet, där Ängla-
gård utbjöds till försäljning av 
Sorsele kommun . 
 
Priset på Änglagård var klart 
attraktivare än likvärdiga boen-
den på annat håll och affären 
genomfördes 2009. 

Geografi och verksamhet 
Huvudsaklig verksamhet:  
De har fokuserat på Bed and 
breakfast, gentemot   tysk-och 
schweizisk marknad.  
 
De har tio bäddar i Änglagård 
samt två separata stugor med 6 
+ 6 bäddar (våningssängar), dvs 
totalt 22 bäddar. I dagsläget har 
de ingen särskild målgrupp, 
utan gästerna hittar och bokar 
boende via  nätet.  
 
De önskar få mer fart på vinter-
verksamheten och man hoppas 
på samarbete med närliggande 
upplevelseföretag. Man har kon-
takt med Trails of Lapland i 
Tväråträsk 
 

 

 

Sovrum i huvudbyggnad 

Stugorna har våningssängar i 

dubbelsängsmodell (4 + 2 bäddar) Sovrum i huvudbyggnad 

Datum för besök: 15/8 2011 Wäckerlin´s bed and breakfast   Robert  och Susanne Wäckerlin-Bruhwiler 
Tel: +46 952 212 10  Mob: +46 70 250 4577  www.aenglagard-gargnas.se  Epost: rosuwaeckerlin@hotmail.com 
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Min reflektion 
Det är spännande med ett Schwiziskt företagspar i byn. De lyssnade gärna på projektinformationen men det 
var svårt att få till en dialog. Kanske kändes det främmande med denna for av upplägg, och man valde 
därför att vara försiktigt positiva. Jag hade svårt att bilda mig någon uppfattning om deras tankar och 
strategier för framtiden. Min känsla var att de uteslutande vill ägna sig åt det rena värdskapet för de 
besökare som hittar till anläggningen, och att en satsning på ”specialgrupper” upplevdes lite främmande. 
Anläggningen är av god standard (särskilt hotelldelen) men stugorna är inte anpassade för ”manliga” 
specialgrupper. Dagens upplägg av dubbelsängar i våningsmodell, är svårt att sälja. 
 
De har inte någon provisionsbaserad prissättning, vilket gör det svårt att arbeta med fiskeåterförsäljare. De 
har så långt  fokuserat på passerande gäster samt direktbokande privatpersoner. De vill utveckla 
vintersäsongen och önskar då etablera ett samarbete med utomstående partners. Jag gav som förslag att vi 
kunde arrangera en kortare kurs i fisketurism, vilket de kunde tänka sig att delta i. I övrigt var det svårt att 
få fram mer konkreta önskemål. 
 
Fotnot: I början av september besökte undertecknad anläggningen med en spansk arrangör som söker en 
laxfiskeprodukt, för de av hans kunder som besöker Saxnäs. Detta besök var positivt och jag upplever att 
de var intresserade av ett samarbete. Men det återstår då att lösa problemet med dubbelsängarna. 
 
 

Wäckerlin´s Bed & Breakfast (Änglagård), Gargnäs 
 

Man har uteslutande dubbelsängar i 
såväl stugor (våningssäng) som huvud-
byggnad.  
 
Gruppen utländska fiskare (män)  före-
drar separata sängar vid DR-boende. 
 
När dubbelsängarna dessutom är i form 
av våningssängar (som i stugorna), så  
är det närmast osäljbart.  
 
 
 
 
 

WC/Dusch (t.v) på Änglagård är 
av fräsch hotellstandard, vilket är 
ett plus.  
 
Stugornas kök (t.h) fungerar bra 
för självhushåll (rensbord finns 
utomhus) vilket skulle göra stu-
gorna till ett bra lågprisalternativ. 
 

Datum för besök: 15/8 2011 Wäckerlin´s bed and breakfast   Robert  och Susanne Wäckerlin-Bruhwiler 
Tel: +46 952 212 10  Mob: +46 70 250 4577  www.aenglagard-gargnas.se  Epost: rosuwaeckerlin@hotmail.com 
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   Vildmarksresor 

Datum för besök: 30/11 2011   Vildmarksresor   Gabi Lienhard 

E-post: info@vildmarksresor.se   www.vildmarksresor.se  Tel: 0952-300 07 

Gästnätter turism: 
Gabi äger själv två stugor med  12 bäddar, men samarbetar även med andra anläggningar för att öka sin 
kapacitet. Totalt hyr hon regelbundet ut ca 8 fristående stugor och ca 40 bäddar, och genom samarbetet 
med Sorsele camping och Pensionat Holmen, så kan det utökas vid behov. Det ingår båt i stughyran medan 
båtmotor kan hyras separat. 
 
Totalt antal gäster per år är ca 100 personer, företrädesvis veckogäster, vilket ger ca 700 gästnätter. 
Omsättningen ligger på ca 250 000 kr. Säsongen börjar i slutet av juni när strömfisket kommer igång. Hon 
vill gärna försöka utveckla gäddfisket för att kunna få större beläggning under juni månad. Gästerna 
stannar oftast söndag - söndag, och anländer med flyg till Luleå för vidare transfer till Sorsele. 
 
Utöver att utveckla fisket under juni månad så är Gabi nöjd med dagens gästnivå, och känner redan nu att 
hon ligger på gränsen till vad hon hinner med. Hon har idag hjälp med slutstädning och vid uthyrning 
avlämnas färdigbäddade stugor.  
 
Så gott som samtliga av hennes gäster fiskar ”hullingfritt” . Denna kultur saknas i norra Sverige, vilket gör 
det svårt för hennes gäster att inhandla nya beten på butikerna i Sorsele.  

Bakgrund: 
Gabi, som ursprungligen är från 
Scweiz, kom till Sverige för un-
gefär 20 år sedan. 
 
Företaget kom ursprungligen till 
1990 och har ändrat namn och 
företagsform några gånger. 
 
Sedan 13 år tillbaka är Gabi en-
sam ägare till företaget, vars 
verksamhet är fokuserat till 
sommar och höst. 
 
Verksamheten består av uthyr-
ning av egna och andras stugor, 
huvudsakligen mot 
en Scwezisk mål-
grupp. 
 
Vintertid kallställs 
stugorna och under 
denna period så arbe-
tar Gabi på ålder-
domshemmet. 

Geografi och verksamhet 
Samtliga stugor ligger intill 
Vindel-Laisälven. Fisket sker 
huvudsakligen i dessa vatten, 
samt Kraddsele/Ammarnäs och 
Borgejaur-området. 
 
Kundgruppen består till närmast 

100% av schweiziska sportfis-

kare (spinn-fluga-mete). Samtli-

ga fiskar med hullingfria krokar 

(även metare), eftersom det är 

lag på detta i Schweiz. 

Precis som i Tyskland krävs ett 

särskilt ”fiskebevis” för 

de schweiziska sportfis-

karna, vilket medför att  

de regler de lärt sig vid 

denna utbildning, gärna 

också tillämpas i Sveri-

ge. Ca 30 % av gästerna 

är stamgäster. 

 

 

Stugan Tallen 
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.Min reflektion 
Gabi har hållit på länge och har lyckats mycket väl. Hennes stugor är 
som en lärobok i uppgiften ”vad säljer i Europa”. De är mysiga, med 
hög standard, belägna i skogen och i närheten av vatten. Det är inte 
förvånande att hon har fullbelagt sommartid.  
 
Hon är aktiv och har svårt att sitta och vänta. Behövs det något så 
ordnar hon det oftast direkt. Ifall hon kan få hjälp av olika projekt så 
är hon positiv till detta (ifall det inte tar för lång tid), och ser gärna 
stöd avseende gäddfiskeutveckling - i samarbete med hennes agent. 
Min rekommendation är också att projektet om möjligt bistår henne 
avseende utbyggnad och lättflyttade båtar. Men det kräver ett beslut 
senast under mars, i annat fall agerar hon själv. 
 

Övergripande utveckling/marknadsföring 
Även om hon i år provar på att delta i en mässa är det inget hon önskar utveckla, hon tillbringar hellre tid 
på hemmaplan och låter agenten sköta arbetet i Schweiz. Hon behöver dock bygga ut en stuga med ett extra 
sovrum, vilket beräknas kosta 70´kr.  
 
Det är också viktigt att nå målgruppen gäddfiskare i syfte att förlänga säsongen Det behövs även mindre 
båtar som är enkla att transportera mellan olika sjöar. Om älvfisket är dåligt så behövs alternativ. Hon ser 
gärna hjälp med att utveckla gäddfisket , men det måste ske i samarbete med hennes agent. 

    Vildmarksresor 
Marknadsföring/Försäljning 
Marknadsföringen består huvudsakligen av den 
egna hemsidan och en återförsäljare i Scweiz. 
 
Försäljningen sker till ca 60% via återförsäljare, 
och resten via direktbokningar. Den bästa mark-
nadsföringen är tidigare gäster som sprider in-
formation till sina egna bekanta.  
 
Under 2012 (16-19/2) ska hon för första gången 
delta i en fiskemässa i Schweiz, där hon står till-
sammans med sin agent. 

Samarbete 

Man har idag ett samarbete  

med Sorsele Camping, Pensio-

nat Holmen, Ammarnäs Fiske-

centrum och Färjestället. Idag 

bedrivs även en viss kanotut-

hyrning men Gabi vill helst av-

veckla detta, eftersom det är 

ganska mycket arbete, för rela-

tivt små grupper. 

Framtid 
Hon vill utveckla juni månad 
med gäddfiske, vilket är bra 
runt hennes anläggningar, och 
mycket bra i Färjstället. 
 
Hon behöver dessutom köpa in 
lättflyttade båtar, samt bygga ut 
en stuga med ett extra rum. 
 
 
 

Datum för besök: 30/11 2011   Vildmarksresor   Gabi Lienhard 

E-post: info@vildmarksresor.se   www.vildmarksresor.se  Tel: 0952-300 07 

Båt vid stuga ”Tallen” Båthus 

Köket i stuga ”Abborren” 
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   Trollforsens Camping 

Datum för besök: 5/12 2011   Trollforsens Camping   Horst  och Britta Ferber 

E-post: info@ltrollforsen.se   www.trollforsen.se   Tel: 0952-210 20 

Gästnätter turism: 

Eftersom de inte hunnit börja ännu finns ingen statistik. Skillnaden från 

tidigare ägare blir att de inte kommer att ha något boende i det tidigare 

”Wärdshuset”. 

 

Detta görs om till en enklare restaurang på nedervåningen, medan 

övervåningen blir deras egen bostad. Boendet utgörs då av  campingen vid 

Hemsjön, med sina fem enkla stugor och 20 bäddar, samt de stugor som 

ligger i anslutning till ”Wärdshuset”, vilka består av Marsstugan (6-8 

bäddar)  samt Lillestugan (4-6 bäddar). 

 

Egen reflektion: Vid besöket kom vi in på de företagsstöd som kan sökas 

och Horst anmälde ett omedelbart intresse av att få hjälp med en sådan 

ansökan, eftersom de planerar ett flertal investeringar. Ifall projektet 

kunde medverka i detta var han djupt tacksam. I övrigt var de mycket 

intresserade av allt stöd de kan få av ett projekt, eftersom de är helt nya som turistföretagare. Ifall projektet 

avser att producera flerspråkigt material så bör man anlita  detta företag vid ev. översättning till tyska.  

Bakgrund: 

Horst och Britta köpte Trollfor-

sens Camping för ett år sedan, i 

samband med att de sålde sitt 

husbilsföretag i Hamburg. De 

renoverar anläggningen för fullt 

och 2012 blir deras första verk-

samhetsår. 

 

 De kommer att kombinera bo-

endet med en viss uthyrning av 

de husbilar som de arbetat med 

tidigare. 

 

De vill utveckla jakt/fiske och 

övrig turism, men har idag fullt 

fokus på att ordna till boendet 

och restaurangdelen. 

 

Inför 2011 medverkar de 

gärna i projektaktiviteter  

såsom visningsresor, 

marknadsföring och ut-

bildning. Om det finns 

möjlighet så medverkar 

de gärna i någon tysk 

fiskemässa under 2012. 

Geografi och verksamhet 

De fiskar själva men har i övrigt 

ingen kunskap om fiske, och öns-

kar gärna att utvecklas inom det 

området. 

De vill i framtiden marknadsföra 

fisket mot tysk marknad, och har 

själva inventerat de fiske– och 

jaktmässor som genomförs i olika 

tyska delstater. 

De behöver hjälp med inköp av 

båtar, motorer och annan utrust-

ning, eftersom det helt saknas. De 

deltar gärna i alla former av 

aktiviteter och utbildningar 

som projektet planerar. 

De pratar redan idag en god 

svenska och kan tillgodogö-

ra sig svenska vid utbild-

ningar och möten.. 

 

 

Lillestugan 
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 Lapland Outdoor Events -Trollheden 

Datum för besök: 14/8 2011:  Lapland Outdoor Events Aldo Silva, Råstrand  E-post: info@loe-mfl.com  

   www.loe-mfl.com  Mob: 073-8213607 

Gästnätter och fiske/jakt 
Under 2011 har han haft 48 fiskegäster och lika många jägare. Snittpriset/fiskare är ca 7000 kr/vecka (inkl 
boende, fiskekort och mat). Dessutom försöker han och hans söner vara med sina gäster så mycket som 
möjligt. Omsättningen på fisket är ca 340 000 kr, och på jakten ca 400 000. Omkring 90 % av jaktgästerna 
vill jaga med egna hundar, men flygen accepterar bara två hundar/flyg. Därför kommer alltfler jägare med 
egna bilar från Italien. Jakten blir vanligen snabbt fullbokad och efter den 15/8 tas inga fiskare emot. 
 
De flesta fiskare kommer mellan 20/6-15/7, vilket är den bästa perioden för flugfiske. Övriga veckor är 
svårare att sälja. Kapaciteten är max 6-8 jägare/vecka, och 12 -14 fiskare/vecka. Han har nyligen hyrt 
10000 ha från Sveaskog för småviltjakt. Optimal beläggning under året är 60 fiskare och 60 jägare.  
 
Gäddfisket växer bland de  flugfiskande gästerna och ca var femte gäst har denna som målart. Det finns 
förfrågningar på lax, men eftersom gästerna oftast kommer tidigt på säsongen, så åker man till Byske älv 
för laxfisket. Aldo har själv försökt undersöka Vindelälvens laxfiske, men har misslyckats med flugfisket. 
Han kommer att prova vidare med spinnfiske. Även om han har spinnfiskare som gäster, så har han valt att 
inte satsa på denna kategori, eftersom Marino fokuserar på denna grupp. 

Bakgrund: 
Aldo Silva har under många år 
haft ett eget spötillverkningsföre-
tag i norra Italien (Modern Flies), 
vilket han sålde 2009. Samma år 
påbörjade han sin reseverksamhet 
inom jakt/fiske, via ett samarbete 
med Malå Hotell.  
 
Detta avslutades ett år senare när 
han köpte en fastighet i Råstrand, 
vilket renoverades till en jakt/
fiskeanläggning med 12 bäddar
(kan utökas till 14 bäddar) förde-
lat på en huvudbyggnad, stugor 
samt en servicestuga med kök.. 

Geografi och verksamhet 
Fiske och jakt utgör företagets 
hela verksamhet och fördel-
ningen av dessa är ca 50/50.  
 
Flugfisket dominerar bland 
fiskegästerna (90%) och jak-
ten är fokuserad på småvilt. 
Han har normalt något fler 
fiskare än jägare men intäkter-
na är större på jaktgästerna. 
 
Fisket bedrivs främst i Juktån, 
Gargån, Laisälven och Vin-
delälven, och målarterna är 
främst harr och öring. 
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. 
Min reflektion 
Förslaget med en ”företagsedition” på olika språk är klart intressant med ”VindelälvsFisket” som utgångs-
punkt. Även Aldo och Marino konkurrerar så går det nog att hitta samarbetsområden, t ex mässdeltagande  
där de delar monter, men på ett sådant sätt att deras företag tydligt separeras. Båda är intresserade av mäss-
deltagande, eftersom det är bra sätt att hålla kontakt med marknaden. Deras kunskap om den italienska 
marknaden borde nyttjas av projekt i syfte att producera ett gemensamt italienskt marknadsföringsmaterial, 
som då självklart också ska inkludera övriga intresserade fiskeföretag längs Vindelälven. 

Framtiden 
Ett bra insjöfiske behövs som komplement till  strömfisket. Sjöfisket efter öring/röding inom det lokala 
fvo:t håller för låg kvalitet för att kunna säljas och tidigare besök har misslyckats. Aldo önskar därför 
arrendera utsättningssjöar av SveaSkog, samt fortsätta utforskandet av laxfiskesträckor i Vindelälven. 
  
Investeringsbehov företaget. 
Företaget har idag tre större kanadensiska båtar (4,5 m) samt några flytringar och pontonbåtar. Under 2012 
behöver han köpa två mindre, lätta båtar för att lägga ut i mindre sjöar i skogen. Han behöver också två 
olika släpvagnar, en större för båtar och en mindre för  flytring/pontonbåt. Arbetet med mässor är viktigt 
för att behålla kontakten med marknaden. 
 
Övergripande 
Han trycker egna kataloger för fiske/jakt, och tycker att detta kunde vara ett samarbetsprojekt för företag 
längs älven–  i form av en ”företagsedition” som komplement till den ”Vindelälv-fisketidning” som tagits 
fram. Detta kunde bli en samarbetsprodukt för fiskeföretag längs hela älven. Denna kunde tryckas på olika 
språk för olika marknader. Företagen borde också kunna samarbeta med mässor i olika länder. 
 
 

 Lapland Outdoor Events-Trollheden 
Marknadsföring/Försäljning av fisket idag 
Marknadsföring sker via den egna hemsidan, hans ita-
lienska nätverk samt mässor. Försäljningen sköter han 
själv och han har inget samarbete med researrangörer.  
 
Han samarbetar med Gautocamp (Norrbotten) för fjäll-
jakt och med Gargnäs-Råstrand FVO avseende fisket. 
Han har inget samarbete med Lapland Lodge, eftersom 
de båda agerar i samma område, och bearbetar samma 
nation. De specialiserar sig dock på olika fiskeutövare 
(fluga respektive spinn). 
. 

Trapphus och sovrum (5 bäddar) i huvudbyggnad 

Kök/matsal i huvudbyggnad resp  
servicestugan (th) 

Datum för besök: 14/8 2011:  Lapland Outdoor Events Aldo Silva, Råstrand  E-post: info@loe-mfl.com  

   www.loe-mfl.com  Mob: 073-8213607 
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 Lapland Lodge, Vindelgransele 

Datum för besök: 14/8 2011:  Marino Rota, Vindelgransele  

    E-post: info@fishingteam.se www.fishingteam.it Mob: 070-212 41 68 

Gästnätter och fiske/jakt 
Anläggningen i Vindelgransele har 20 bäddar, fördelade på huvudbyggnaden samt två stugor. Sedan några 
år tillbaka ingår även en anläggning i Malå med 14 bäddar. Fiskegästerna är till 70% spinnfiskare (gädda) 
och resterande är flugfiske. Sedan ett par år tillbaka har han utökat jaktutbudet och säsong med en 
anläggning på Irland (Berr), med inriktning mot fågeljakt.  
 
I syfte att förlänga gäddfiskesäsongen i Sverige har ett samarbete inletts med en anläggning i  Arkesund vid 
Norrköping. Han tillbringar därmed tidig vår /sen höst på sina andra anläggningar, och sommar/tidig höst, i 
Vindelgransele. 
 
Han har totalt ca 150 gäster per säsong, med fördelningen 70% på fiske, och 30% på jakt, och en 
omsättning på ca 1,5-2 mkr/år. Antalet fiskegäster är totalt sett ca 100 st (alla anläggningar) och därmed är 
antalet gästnätter ca 700 (huvuddelen av det som säljs utgörs av veckopaket). 
 
Sedan några år tillbaka är Marino Rota även svensk medborgare. 

Bakgrund: 
Marino Rota ägde resebyrån 
Evazione Travel i Milano, när 
han 1996 besökte Lycksele  i 
samband med Lapland Fishing 
Festival, med syftet att hitta nya 
fiskeprodukter.  
 
I samband med besöket blev 
han intresserad av en egen verk-
samhet i området, och köpte 
samma år en nedlagd skola i 
Vindelgransele, varvid reseby-
rån avvecklades.  
   
Marino har stor erfarenhet av 
fisketurism från hela världen, 
och är en erkänt skicklig flug– 
och spinnfiskare 

Geografi och verksamhet 

Verksamheten bedrivs inom 

Lycksele, Malå och Sorsele 

kommuner. De första åren var 

målgruppen italienska flugfiska-

re. Denna kategori hade dock 

höga kvalitetskrav, och var svå-

ra att tillfredsställa. 

 

Marino ändrade då inriktning 

mot gruppen gäddfiskare, och 

verksamheten fokuseras nu på 

fågeljakt och gäddfiske.  

 

Flugfiskegäster nyttjar främst 

strömsträckor i Malå kommun 

samt Ammarnäs och Juktån, 

medan spinnfiskarna nyttjar sjö-

ar i Malå och Lycksele 

 

Två separata stugor intill huvudanläggningen 
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.Min reflektion 
Vicenza-mässan är ett önskemål från både Aldo och Marino, 
och jag tror att ett gemensamt deltagande skulle gå att lösa med 
enkla medel. Denna kunde även erbjudas för svenska företag, 
vilket skulle göra situationen mer ”avslappnad” för dessa itali-
enska konkurrenter. 
 
Aldos förslag om en företagsedition av ”Vindelälvstidningen” är 
också ett bra samarbetsprojekt, som skulle gynna alla på ett lik-
värdigt sätt, samt ge ett grundläggande material inför besök till 
andra marknader. Vad gäller direktinvesteringar i form av båt/
motorer så är det ett önskemål från flera intervjuade företag. 
 

Samarbete/Framtiden 
Han har inget samarbete med den närliggande Aldo Silva, men kan tänka sig att ha ett samarbete i 
framtiden. Han har inlett ett samarbete med Abborrträsk Natursafari (Arvidsjaur) i syfte att få 
högkvalitativa rödingfisken. Han köper fiskekort av närliggande fvo:n men har inget samarbete i övrigt. 
 
Inför 2012 planeras uppförandet av ytterliggare två 4-bäddsstugor i Vindelgransele (ca 150 000 kr)  samt 
omfattande reparationer på Lapland Lodge, i form av tak– och fönsterbyte. För fiskeverksamheten planeras 
inköp av två st. båtar Örnvik  370 aluminium med 6 HP Mercury-motorer; en investering på ca 60 000 kr. 
 
Övergripande samarbete/marknadsföring 
Eftersom han och Aldo konkurrerar om en rätt likartad kundgrupp, inom samma geografiska område, så har 
han svårt att se att de ska stå tillsamman på en mässa. Vicenza mässan är ett bra sätt att hålla kontakt med 
marknaden, eftersom det är de perfekta målgrupperna för både fiske och jakt. Han deltar gärna i 
mässamarbeten med lokala svenska företag. Ifall han och Aldo ska medverka så krävs det att deras två 
företag skiljs åt på ett tydligt sätt. Kostnaden för denna mässa är ca 3000 Euro och den går av stapeln i 
februari varje år. I övrigt ser han gärna projektstöd inför sin kommande båt/motorinvestering. Men ett krav 
är att det inte är för lång handläggningstid, eftersom detta måste vara klart till nästa säsong. 

 Lapland Lodge, Vindelgransele 

Datum för besök: 14/8 2011:   Marino Rota Vindelgransele  

E-post: info@fishingteam.se  www.fishingteam.it Mob: 070-212 41 68 

Marknadsföring/Försäljning 
Marknadsföringen sker främst via tidiga-
re gäster, sportfiskeklubbar, den egna 
hemsidan  samt via sociala nätverk som 
Facebook (2000 personer ingår i dessa 
nätverk).  
 
Andra viktiga kanaler är den årliga mäs-
san i Vicenza samt  inbjudan av journa-
lister. Satellitkanalen Sky TV är en åter-
kommande gäst, för jakt/fiskereportage. 
All försäljning sker direkt till slutkund, 
utan mellanled. 
. 

Restaurangen i huvudbyggnaden  
samt sovrum. 
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   Sorsele Camping 

Datum för besök: 30/11 2011   Lapplandskåtan AB, Sorsele Camping Göran  Olsson 

E-post: info@lapplandskatan.nu   www.lapplandskatan.nu  Tel: 0952-121 24 

Gästnätter turism: 
Man har totalt ca 1500 gästnätter på campingen samt ca 700 gästnätter 

på vandrarhemmet.  

 

Gästnätter fiske: Detta är svårt att uppskatta men känslan är att det 

blir fler och fler fiskare. Man säljer kort till Sorsele Norra (Pensionat 

Holmens område) och Sorsele södra (arrenderas av Rikard Berglund). 

 

Han upplever att gästerna är missnöjda med det nya systemet som 

SveaSkog införde efter det populära Sorsele Kortfiskeområde. Fisket 

har blivit mer svåröverskådligt efter uppsplittringen av detta område. 

 

Den absoluta merparten av de fiskande är svenskar, men på senare år 

märks det en tydlig tillströmning av flugfiskande italienare (troligen 

tidigare gäster hos Marino och Aldo). De har ingen specialiserad 

fiskekompetens på företaget, och deras eget kunnande utgörs av ett 

allmänintresse. De har inte gjort några särskilda insatser på 

fiskeområdet så långt, utan har nöjt sig med att tillhandahålla fiskekort.  
 

Bakgrund: 
Göran Olsson har drivit cam-

pingen i 16 år och ägt den i ca 5 

år. Under sommaren driver fa-

miljen campingens 108 bäddar 

(varar 48 av dessa finns i stugor 

med indraget vatten) samt de 20 

bäddar som finns i vandrar-

hemsdelen. 

 

Under vintern skiftar företaget 

fokus till den skidanläggning 

man driver i Nalovardo, sedan 

några år tillbaka. Där finns det 

sju stugor med 4 (+2 bäddsoffa) 

bäddar/stuga. 

 

Utöver stugorna i 

Nalovardo finns 

det också platser 

för husvagnar. 

Geografi och verksamhet 

I huvudsak består gästerna av 

allmänturister sommartid, med 

ett rätt stort inslag av norrmän. 

Man har bangolf, tennis, cykel– 

och kanotuthyrning 

 

Under hösten kommer det också 

många jägare till campingen. 

Han har olika  ”gruppledare” i 

syd– och mellansverige som 

organiserar större jaktgrupper. 

 

Dessa grupper kom-

mer då upp och bor 

på campingen under 

tre jaktveckor, med 

”gruppledaren” som 

ansvarig person.  

 

 

Sovrum i de större stugorna 

Grillkåtan vid receptionen 
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.Min reflektion 
Det finns en svårighet att locka gäddfiskare till större allmänna camping-

anläggningar, eftersom de gärna söker enskilt boende. Sorsele camping har 

dock en god standard och flera stugor är fint placerade vid älven. Ifall 

gäddfisket i Vindelälven visar sig vara bra under sensommaren så kan det 

vara värt att testa en riktad försäljning mot den gruppen.  

 

Stugorna är prisvärda och det finns kompletterande fiske i närområdet, 

som gör att det finns goda möjligheter att locka fiskespecialister till an-

läggningen. Det behövs dock testresor samt införskaffande av lämpliga 

båtar och motorer innan det finns en produkt att marknadsföra.  

Jag tror också det skulle vara bra om någon i familjen deltog i en fisketu-

ristisk utbildning, innan man försöker nå de rena fiskespecialister. 
 

Övergripande utveckling/marknadsföring 

Det känns lite osäkert med dagens fiskearrende och det är möjligt att SveaSkog kommer att göra att omtag 

med fisket ifall nuvarande arrendatorer på Sorsele norra och södra, upphör med verksamheten. Vad som 

sker då får man ta ställning till då. Man är dock intresserad av att försöka utveckla det egna närfisket, inte 

minst gäddfisket, i syfte att öka beläggningen under juni månad, när det fortfarande är för tidigt för 

flugfiske. Man saknar dock helt kunskap om detta fiske och har heller vare sig lämpliga båtar eller motorer 

för ändamålet. Det finns också ett klart intresse av att få sina gäddfiskevatten dokumenterade av 

testgrupper. 

    Sorsele Camping 
Marknadsföring/Försäljning 
De bedriver ingen särskild satsning på fisket, vare sig pa-

ket, utrustning eller båtuthyrning. Fisketurismen baseras i 

huvudsak på uthyrning av stugor och kortförsäljning. 

Många av gästerna är fiskeintresserade, och det märks att 

det börjar komma alltfler italienska gäster.  

 

De har förmodligen upptäckt området tidigare via resor till 

Marino eller Aldo, och kommer nu på egen hand. Mark-

nadsföringen utgörs främst av nöjda gäster samt den egna 

hemsidan. Man marknadsför inga fiskepaket men samar-

betar med andra entreprenörer ifall frågan kommer upp. 

Samarbete 

Man har ett utvecklat sam-

arbete med de fiskearrenda-

torer som finns i närområ-

det (Sorsele N:a/S:a) samt 

andra turistentreprenörer, 

som Vildmarksresor och 

Pensionat Holmen. 

Framtid 
Det har funnits tan-

kar på utveckling av 

fisket i Nalovardo 

och Borgejaure, men 

man har helst velat 

fokusera på jakten, 

eftersom det känns 

som det är mer affä-

rer i detta i jämförel-

se med fisket.  

 

Datum för besök: 30/11 2011   Lapplandskåtan AB, Sorsele Camping Göran  Olsson 

E-post: info@lapplandskatan.nu   www.lapplandskatan.nu  Tel: 0952-121 24 

De större stugorna vid Vindelälven 

Köket i stugorna vid älven 

Dusch/WC 
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   Åmsele Camping 

Datum för besök: 8/9 2011   Åmsele Camping   Ronny Eklund, Jenny Eklund  

E-post: amselecamping@gmai.com  www.amselecamping.se  Tel: 0933-602 10 

Gästnätter turism: 
Företaget har uppskattningsvis 1000-5000 gästnätter, där det mesta är fokuserat kring bärplockning, 
förbipasserande och hemvändare. Man har idag inga besökare som kan definieras som fisketurister. 
Boendet består av: 
Tre större timmerstugor a 30 m2 med WC/kök, samt 4 bäddar (våningssäng och bäddsoffa) 
Tre enklare stugor med tre våningssängar (6 bäddar) samt pentry med kokplatta och diskbänk 
Tre mindre stugor med tre bäddar (våningssäng och utfällbar säng) 
Två enkla tvåbäddsstugor (kojor) 
Åmselegården med 20 bäddar i våningssängar, fördelade på 6 rum, samt 3 WC/4 dusch. Man har tidigare 
hyrt ut hela huset. Omsättningen har de senaste åren varit ca 150-200´kr/år och man har hittills investerat 
ca 500´kr i samband med inköpet av anläggningen.  
 
Sammanfattningsvis 
Man har nyss startat verksamheten och funderar på vilka investeringar som behöver göras och hur man ska 
nå fler och bättre betalande kundgrupper. Anläggningen är av enkel standard och kräver en hel del insatser 
för att kunna lyftas. 

Bakgrund: 
Familjeföretaget JEMWAS AB 
startade i nov. 2010 med inkö-
pet av Åmsele Camping och 4-
H lägergården.  
 
Jenny Eklund och Terese Olofs-
son ansvarar för campingdelen, 
tillsammans med Ronny Eklund 
(far till Jenny).  
 
Gästerna är främst svenska tu-
rister mellan 40-65 år, med nå-
gon form av tidigare anknytning 
till orten. Företaget har även 18 
kanoter, och säljer fiskekort för 
Åmsele och Åmans fvo. 

Geografi och verksamhet 

Boendet har utgjort huvudverk-

samhet under den korta tid man 

drivet verksamheten, även om 

man i framtiden vill utveckla 

mer paketlösningar. 

 

Förutom hemvändare så besöks 

campingen mest av bärplockare, 

som stannar under längre tid.  

 

De rena ”turisterna” utgörs 

främst av grupper som kommer 

via Mikael Eklund, som driver 

ett företag som sysslar med 

forsränning och kanot-

kurser. 

 

 

De tre större timmerstugorna (30 m2) 

Ronny och Jenny Eklund 
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.Min reflektion 
Företaget är intresserat av att utveckla verksamheten, och ser gärna 
ett samarbete med andra företag.  Man behöver göra investeringar 
för att höja standarden och locka nya grupper, vilket är nödvändigt 
eftersom kraven blir allt högre. De är positiva till att delta i ett pro-
jekt där de kan få stöd till investeringar, kompetenshöjning och 
marknadsföring.   
  
I framtiden står ett vattennära boende vid Åman, högt på önskelistan. 
De flottarkojor som finns i systemet är inte är optimalt placerade, 
och de håller en alltför låg standard. Det skulle också vara intressant 
att inventera närliggande vatten i syfte att få tillgång till statistik och 
bilder, eftersom detta helt saknas idag. 

Övergripande utveckling 
Den första prioriteringen är att höja standarden på stugor och servicebyggnad och försöka satsa på att 
marknadsföra sig mot kundgrupper inom fiske, jakt, kanot. Man ser gärna hjälp med att utveckla fiske i 
form av utbildningsinsatser för den egna personalen, men även hjälp med inventering av vatten och 
kontakter med återförsäljare.  
Man vill utveckla kanotkonceptet (med hämtning, övernattning och fiske) och ser gärna en förenklad 
fiskeadministration i området, så att gäster bara behöver lösa ett kort. Eftersom man vill rikta in sig mer 
mot gruppen fiskare, så behövs även en utbildning i modernt fiske, fisketurism etc. 

    Åmsele Camping 
Marknadsföring/Försäljning 
Företaget har ingen egen egentlig fiskekompe-
tens, men det finns en jakt/fiskeguide i Åmsele. 
 
Idag marknadsför man sig främst via den egna 
hemsidan och säljer sina produkter direkt till 
kunderna, som mest är hemvändare, förbipasse-
rande och bärplockare. 
Den första säsongen har varit hektisk och det är 
först nu man haft tid att samla sig och fundera 
över framtida utveckling och kundgrupper inom 
jakt och fiske. 

Datum för besök: 8/9 2011   Åmsele Camping   Ronny Eklund, Jenny Eklund  

E-post: amselecamping@gmai.com  www.amselecamping.se  Tel: 0933-602 10 

Samarbete 
Man ser gärna att initiativ tas för 
att samla likartade företag längs 
ådalen, vilket kan leda till sam-
arbetspaket. Idag samarbetar de 
med företaget Aktiv Fors samt 
Åman och Åmsele fvo. 
De ser gärna att det tas fram ett 
snyggt infomaterial (som sträck-
er sig över ådalens kommun-
gränser) så att turister lätt kan 
hitta de olika aktörerna.  

Framtid 
En prioriterad åtgärd är ett eget 
övernattningsboende vid Åman, 
för att få en bättre service för 
kanotister/fiskare. Det boende 
som finns i dag är flottarkojor 
som finns i början och slutet av 
Åman, men mittenpartiet sak-
nar boende. Ifall företaget ska 
utveckla fisket, så behövs även 
båtar, motorer och fiskeutrust-
ning. 
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 Aurora Borealis, Ekorrsele 

Gästnätter och fiske/jakt 

Man har få gäster sommartid och boendet är koncentrerat till vintern, när det nyttjas vid hundspannsturer. 
Sommartid är det mest fråga om strögäster/familjer som uppskattar närheten till andra aktiviteter i t ex 
Lycksele. Företaget är mycket positivt inställt till att utveckla sommaren, där all form av beläggning är en 
extra bonus till verksamheten. 
 
Omsättningen på fiske är idag närmast noll. Boendet ligger ett par hundra meter från Vindelälven, tyvärr 
syns dock inte älven från boendet. Man har god kontakt med ägaren till en mindre stugby, vilken ligger 
alldeles intill presumtiva gäddfiskevatten.  
 
Det är alltså möjligt att marknadsföra paket med vattennära boende. 
 
Utveckling/Fiske:  
Företaget ligger invid Vindelälven där det finns gott om forssträckor, men med ganska medelmåttig kvalitet 
på harrfisket. Ett önskemål är att få erbjuda ”driftingfiske” i älven för gäster, vilket skulle öppna upp för ett 
mer intressant älvfiske. Nuvarande fiskeregler sätter stopp för den verksamheten, eftersom bara 
fiskerättsägare tillåts fiska från båt. 
 
Beträffande gäddfiske så finns ett mycket intressant område bestående av Stenträsket (5 km) , Sötmansjön 
(8 km)  och Östersjön (10 km). Det saknas dock helt uppfattning om fisket är konkurrenskraftigt, eftersom 
det saknas resultat i form av statistik, testfisken eller foton. 
 
Vid Stenträsket finns en mindre stugby, som kan nyttjas för fiskeboende. 
 

Bakgrund: 

Företaget, som drivs av Donald 
Eriksson och Maria Gustafsson, 
startades 1993, och nybildades– 
med namnet Aurora Borealis 
under 1995.  
 
Den huvudsakliga inriktningen i 
början var äventyrsturism och 
företags-event.  
 
Verksamheten utökades senare 
med hundspann, vilket är företa-
gets viktigaste aktivitet, med allt 
fler utländska kunder besöker. 
 
Man har ett boende i byn med 6 
bäddar, kök och WC/dusch, vil-
ket främst nyttjas vintertid. 

 

 

 

 

Fiskeverksamhet 

Man har inga egentliga fiske-
turister, som kommer för att 
aktivt fiska under sin vistelse. 
Det fiske som bedrivs är i 
form av sidoaktiviteter i sam-
band med forsränningsturer. 
 
Sommaren domineras helt av 
aktiviteter med anknytning till 
Vindelälven. 

Datum för besök: 6/10 2011   Aurora Borealis HB Donald Eriksson, Maria Gustafsson   

E-post: info@auroraborealis.nu   www.auroraborealis.nu Phone: +46-(0)933-630 55 Mob: +46-(0)730 933 076 



. 
Min reflektion: 

I detta område är ett eller flera testfisken med professionella grupper nödvändigt. Det egna boendet är svårt 
att sälja för fisketurister, eftersom man saknar kontakt med vattnet. Eftersom Vindelälven är svårfiskad 
större delen av juni (högvatten) så är det ett tveksamt alternativ för gäddfiskare. För många av dessa är juni 
högsäsong och då vill man också ha ett närvatten som man kan gå till. Ett samarbete bör därför inledas med 
Stenträsk stugby som alternativ för gäddfiskare. En ”mentorsgrupp” bör finnas tillgänglig för möten med 
byns fvo, så att företaget får hjälp avseende planerna på ”driftingfiske”. 

Tankar om framtiden 

Företaget medger att man saknar kunskap om kvaliteten på fisket i närområdet. Bristen på distinkta resultat 
i form av professionella testfisken är ett problem, ifall man ska konkurrera mot andra fiskeanläggningar. 
Familjens son (Kim) har en fiskeguide-utbildning, så kompetens finns på plats. 
 
Man skulle också vilja ha hjälp med att utveckla ”driftingfisket”, eftersom man inte riktigt orkar ta i detta, 
Det behövs yttre tryck för att undvika att de själva upplevs som ”tjatiga”. Det har stötts och blötts i många 
år utan att man kommit närmare en lösning.  
 
Det borde egentligen inte vara något problem, eftersom detta fiske kunde bedrivas med hårda fiskeregler. 
Därmed försämrar man inte på något sätt fisket för ortsborna. 
 
Samarbete 

Man har ett löpande samarbete med Trollforsen-Bäckarforsen fvo, Kronlunds Kursgård, Granö-Beckasin 
och Ansia Camping, där boendeanläggningarna köper deras aktiviteter. 

 

 Aurora Borealis, Ekorrsele 

 

Marknadsföring/Försäljning av 

fisket idag 

Man har tidigare marknadsfört fis-
kepaket på den egna hemsidan 
men utan egentligt resultat, så det 
har tagits bort.  
Man har inte nått någon målgrupp, 
men är beredda att försöka om in-
tresse finns.  
 
Den bristande kunskapen om hur 
fiskets kvalitet är i närliggande 
vatten gör det svårt att marknads-
föra fisket. Kök i uthyrningshus 

Datum för besök: 6/10 2011   Aurora Borealis HB Donald Eriksson, Maria Gustafsson   

E-post: info@auroraborealis.nu   www.auroraborealis.nu Phone: +46-(0)933-630 55 Mob: +46-(0)730 933 076 

Investeringsbehov 

Det finns tillgång till båt vid äl-
ven, men det saknas båtar och 
motorer ifall man vill utveckla 
gäddfisket i närliggande sjöar.  
 
Det finns också viss möjlighet 
att hyra in båt i Stenträsket.  
 
Man skulle också vilja inkludera 
flugfiskekurser i programmet, 
och skulle då behöva investera i 
utrustning för detta (vadare/
flugspön). 

stiwes
Textruta
    

stiwes
Textruta
   

stiwes
Textruta
   



   Kronlunds Kursgård 

Datum för besök: 6/10 2011   Kronlunds Kursgård  Peter Green  

E-post: peter.green@kronlundskursgard.se www.kronlundskursgard.se Tel: 070-519 21 11  
 

Gästnätter och fiske/jakt 
 
Konferensverksamheten ligger på ca 2-3000 gästnätter. Företaget arrenderar och driver även 
restaurangverksamheten. De har få turistanknutna gäster (sommarstängt), utan huvuddelen är 
konferensbesökare. Anläggningen vid Mårdseleforsen har ca 12-14000 mat/fikagäster per år.  
 
De har en önskan att få sälja fiskekort på denna sträcka, men har ännu inte nått någon lösning med 
länsstyrelsen avseende detta. Det är många gäster som ställer sig förvånade till det faktum att det inte säljs 
fiskekort på denna sträcka. Man omsätter ca 3 mkr /år. Boendet kan maximalt ta 80 personer, men optimal 
beläggning är 30 personer, eftersom man då är två personer/rum.  
 
Gästnätter fiske: Man har inga fisketurister, men man kan mot förfrågan erbjuda detta till konferensgäster. 

Bakgrund: 
Peter Green arbetade med Åm-
sele kanotcenter under 80-talet 
och blev sedermera platschef 
vid IL Recycling i Umeå.  
Sedan 2006 driver han Kron-
lunds Kursgård, med den hu-
vudsakliga verksamheten inom 
området Kurser och Konferens.  
 
Man håller också utbildningar 
för dem som vill ta Jägarexa-
men. 
 
Man har stängt sommartid  men 
under 2012 avser man att ha 
sommaröppet i samband med ett 
test för cykelturister, i 
samarbete med Granö 
Beckasin.  

Geografi och verksamhet 

Konferensverksamhet utgör den  

helt dominerande verksamheten. 

I dagsläget finns det ingen fis-

keverksamhet alls.  

 

Man driver också sedan ett par 

år tillbaka sommarverksamhet 

vid Mårdseleforsen, i form av 

cafe´- och restaurang. 

 

 

 

 

 



.Min reflektion 
Kronlund´s närhet till Vindelälven kan leda till en framtida fiske-
produkt, ifall fisket håller måttet. Dock är boendestandarden rätt 
enkel, samtidigt som det visat sig att det är svårt att sälja liknande 
boenden till fiskegrupper, eftersom ”fiskeatmosfären” saknas. En 
fiskeinventering i området skulle vara värdefull för såväl Kron-
lunds Kursgård som för Åmsele Camping.   

Samarbete/Framtiden 
Man ser gärna en utveckling av fisket. Det har varit mycket tal om det under senare år från många håll, 
men inget har hänt. Det finns ingen detaljerad kunskap om det fiske som finns i vare sig den närliggande 
Vindelälven, Åman eller kringliggande sjöar. Beträffande gäddfiske har man ingen aning om hur hög 
kvalitet det är på detta fiske i området, eller vilka fångster som kan förväntas.  
 
Funderingar på utveckling  
Planer finns på att låta Mårdseleforsens Cafe och 
Restaurang, arrendera fisket vid Mårdseleforsen. 
Naturvårdsverket ansvarar där över en ca  2 km lång 
sträcka. Såväl Länsstyrelsen som  Naturvårdsverket är 
tydligen villiga att hjälpa till med försäljning och 
fiskekortsframställning. 
 
Kronlund befinner sig inom Hjukens fvo, och fisket i 
området är okänt, och man saknar egna båtar vid 
älven. Peter har en egen trollingbåt i Åmsele och kan 
Åmansystemets 6 mil utantill efter sin kanotkarriär. 
Det saknas här, som på andra platser, helt kunskap om fisket i närliggande vatten.  
 
Man ser gärna hjälp i syfte att bjuda in inventeringsgrupper för Gådaträsk, Åman, Kalvträsk, Bastuträsk 
och Vindelälven inom Hjukens fvo. Ifall utfallet är positivt ser man gärna stöd för båtinköp, för utplacering 
i de vatten där man fått bäst resultat. 

   Kronlunds Kursgård 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Marknadsföring/

Försäljning 
Marknadsföring sker via 
hemsida, annonser samt 
tidigare gäster. 
 
Fiskepaket marknadsförs 
på hemsidan, men man 
har aldrig sett något re-
sultat av detta. 
 
 
 
 
 

Samarbete företag/

fvo:n 
Man samarbetar med 
Aurora Borealis, Granö 
Beckasin, Hjukens fvo 
samt Forsknäckarna. 
 
Ifall fisket kan utvecklas  
så ser man att detta 
främst kan komma att 
bedrivas i Åmansystemet 
och Vindelälven. 
 
 
 

Datum för besök: 6/10 2011   Kronlunds Kursgård  Peter Green  

E-post: peter.green@kronlundskursgard.se www.kronlundskursgard.se Tel: 070-519 21 11  
 

Samlingsrum i boendeanläggning 

Boenderum 

Boende– och konferensbyggnad 
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By The River  Merupplevelser Stefan Lindgren    Tel: 070-249 88 79 

E-post: info@bytheriver.se www.tbytheriver.se 

Gästnätter fisketurism: 

Man har ar idag ingen gästandel bestående av fisketurister, och man har  inte heller haft någon medveten 
fiskeinriktning, men de kan se en möjlig potential i Vindelälven och kringliggande vatten (gädda, abborre).  
 
Det finns ingen egen aktuell fiskekompetens och någon marknadsföring av fisket 
sker inte idag. 
 
Egen reflektion:  
Ägaren är ambitiös men har dålig kunskap om fisketurism, vad det innebär och 
vilka krav som ställs. Det skulle kunna bli en strategiskt belägen camp om det går 
att hitta fiske i närheten av tillräckligt hög kvalite.  
 
Man kunde inventera gäddfisket  i närliggande vatten samt försöka hitta lämpliga 
laxfisken i de övre belägna forsarna, ev. vägleda företaget in på t ex flugfiskekurser 
eller kajak-fiske (blir alltmer populärt söderut) i Vindelälven. Det finns en vilja att 
investera i boende och anläggningar. 

Samarbete/Framtid 

Företaget har samarbetat en del 
med Hotell Vännäs och Simula-
torskytte. 
 
Han är intresserad av att utveck-
la verksamheten genom att kun-
na erbjuda fiskeprodukter i Vin-
delälven, Pengsjö och Gullsjön. 
 
Det finns konkreta investerings-
planer i byggande av en gemen-
samhetslokal (festlokal) med 
badtunna och duschar mm. 
 
Man kan också tänka sig att in-
vestera i en utökad bäddkapaci-
tet i form av stugor för  
självhushåll. 

Geografi och verksamhet 

Man har en  vandrarhemsverk-
samhet med uthyrning av boende 
samt aktiviteter i form av kajak, 
mountainbike, badtunna, teambu-
ilding mm. 
 
Verksamheten bedrivs i en om-
byggd fastighet nära Vindelälven 
i Vännfors.  
 
Man kombinerar också vandrar-
hemsverksamheten med konsult-
verksamhet (bygg).  
 
Det område man arbetar inom är  
främst byn Vännfors (efter Vin-
delälven utanför Vännäs). 
 

 

Aktiviter samt  vy 

över Vindelälven 

      By The River 
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Fiskecentrum Umeå   Fiskecentrum i Saxnäs AB Mats Byström Tel: 090-12 01 30 

E-post: info@fiskecentrumumea.se www.fiskecentrumumea.se 

Gästnätter fisketurism: 

Företaget har idag ca 6000 gästnätter inom fiske och jakt,med en omsättning på totalt ca 5,5mkr, varav 

fisket svarar för ca 70 %. Man marknadsför sig idag via internet, reportage, events samt utländska 

reseagenter.  

 

 

Samarbete/Framtid 

Man har bara bedrivit verksam-

heten i Umeå ett par år och inte 

hunnit med att kontakta samar-

betspartners. 

 

Inför framtiden tänker man sig 

en utveckling av eventprodukter 

med inriktning på fiske i Umeå-

regionen, såväl sommar som 

vinter, samt olika former av fis-

kearrangemang. 

 

Detta är ett bra kom-

plement till den sä-

songsbundna fiskebu-

tiken. Ev ska man 

också utveckla nisch-

produkter mot den 

utländska marknaden. 

 

Man har också inlett 

kontakter  med Nor-

dic Incoming i Umeå. 

 

 

Geografi och verksamhet 

Man bedriver en butiksverksam-

het i centrala Umeå, med försälj-

ning av utrustning för jakt, fiske 

och uteliv.  

 

Andra verksamheter är kursverk-

samhet, event, reseförsäljning och 

arrangemang. 

 

Man bedriver verksamhet i Ume-

älvens mynningsområde samt i 

Saxnäsområdet 

(Vilhelmina) 

 

 

 

 

 

 

    Fiskecentrum Umeå 

stiwes
Textruta
   



    

UmeaFishing.se  Mats Söderholm  Tel: 070-230 04 93 

E-post: mats@umeafishing.se www. Umeafishing.se 

Egen reflektion:  
Aktivitetsföretaget drivs på hobbynivå. Mats är en uppskattad bloggare och skribent i tidningar samt olika 
forum. Han är en försiktig general som har en vilja att kunna utveckla en hobby till något som helt eller 
delvis kan bli något som går att leva på.  
 
Han driver verksamheten på fritiden vid sidan av ordinarie anställning. 

Samarbete/Framtid 

Nuvarande samarbete sker 
främst med olika utrustningsle-
verantörer.  
 
Det finns inget samarbete med 
arrangörer/agenter, men man 
kan tänka sig samarbete med 
andra aktivitetsföretag, fvon, 
hotell och eventföretag. 
 
Ägaren vill successivt utveckla 
företaget med målsättningen att 
på 2-3 års sikt, kunna leva av 
företaget. 

Geografi och verksamhet 

Företaget är nystartat och har haft 
verksamhet ca ett år med inrikt-
ning mot fiskeguidning, foto, 
journalistik (blogg, frilans). 
 
Verksamheten är ännu på hobby-
nivå och 2011 hade företaget ca  
15 guideuppdrag. 
 
Ägaren är en kunnig och driven 
fiskare med inriktning mot fiske-
guidning året om. Han har en mo-
bil verksamhet med egen båt. 
 
Främst arbetar han inom Umeäl-
vens nedre lopp och kustområdet, 
med en radie av ca 30 km omkrets 
från Tavelsjö.    

 

 

      UmeaFishing.se 
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Vindelfiskarn   Johan Bertilsson med EF Vindelfiskarn   Tel: 070-22 76 611 

E-post:  johan.bertilsson@skola.vindeln.se www.vindelfiskarn.dinstudio.se 

Gästnätter fisketurism: 

Ej uppgett 
 
Egen reflektion:  
Det är ett aktivitetsföretag på hobbynivå. Johan är en kompetent flugfiskare och flugbindare, främst inom 
2-hands flugfiske. Företaget begränsas dock av lärarjobbet och han är tveksam till om han vågar satsa fullt 
ut på verksamheten. Han har idéer och uppslag för utveckling av företaget. 

Samarbete/Framtid 

Företaget amarbetar idag med 
Vindelns folkhögskola, Vin-
delns camping och Fiskecent-
rum Umeå.  
 
Han ser gärna i framtiden ett 
utvecklat samarbete med fiske-
vårdsområden som Manjaruåns 
Fvo, Hjukens Fvo och Hjuksån. 
 
Det finns önskemål om ett ut-
ökat samarbete med olika aktö-
rer för att kunna strukturera och 
paketera förädlade produkter, 
riktade mot grupper/ företag. 
 
Han vill även förbättra mark-
nadsföringen och det finns tan-
kar på olika paket/ arrange-
mang, men inget är färdigt. 
 
Marknadsföring sker främst ge-
nom den egna hemsidan. Viss 
marknadsföring ske genom 
samarbetspartners 

Geografi och verksamhet 

Företaget verkar främst i området 
Vindelälven, mellan Åmsele och 
Vindeln. Det bedrivs viss kurs-
verksamhet i Umeå. 
 
Det är ett aktivitetsföretag på hob-
bynivå, (bifirma) främst inriktad 
mot flugfiske, guidning och kurs-
verksamhet, och omfattning är ca 
ca 200 tim/år.  
 
Företaget bedrivs som bifirma i 
kombination med lärarjobb. 
 
Inriktning är mot guidning inom 
flugfiske samt flugbindning 
(kurser/försäljning). 

 

    Vindelfiskarn 
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Vindelns Camping   Renforsens Camping AB, Robert och Mikael Holmlund   Tel: 070-27 91 107 

E-post:  info@vindelnscamping.se www.vindelnscamping.se 

Gästnätter fisketurism: 

Campingen omsätter ca 2,8 mkr varav max 5 % avser fiske. 

 

Egen reflektion:  
Företaget kan erbjuda boende och mat av relativt hög standard, och man är belägen naturskönt vid älven. 

Det tycks som att det är en relativt hög kvalitet på fisket i närområdet, ochman kan erbjuda fiske efter 

gädda, lax och harr. 

 

Förutsättningar finns för att kunna bygga en del fiskeprodukter både lämpliga som aktivitet vid konferens 

som enskilda fiskepaket, bl a i samarbete med Vindelfiskarn . 

Samarbete/Framtid 

Man är ett rätt nystartat bolag 

och man har sedan ett par år till-

baka arbetat med campingen, 

där man främst har samarbetat 

med Johan Bertilsson . 

 

Företaget vill utveckla verksam-

heten till att vara ett nav med 

boende och mat, för att tillsam-

mans med andra aktörer bygga 

paket med fiskeupplevelser, 

främst riktade mot företag och 

grupper. 

 

De ser det som önskvärt med en 

inventering av fiskevatten och 

ett informationsmaterial av om-

givande fiskevatten. 

Geografi och verksamhet 

Campingen består av stugor och 

vandrarhem samt fristående hus 

(Granåkersstugan, 8 st uthyr-

ningsstugor plus vandrarhem). 

 

Företaget kan erbjuda älvfiske i 

Vindelälven med spinn eller fluga 

efter harr, öring, lax och gädda.  

 

Man har idag ingen särskild 

marknadsföring/försäljning av 

rena fiskeprodukter, men en viss  

marknadsföring görs av fiske som 

delaktivitet i samband med konfe-

rensarrangemang. 

. 

Man arbetar främst inom en 4 

mils radie från Vindeln, med upp-

tagningsområde Vindeln/ Umeå. 

 

    Vindelns Camping 
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Vännfors Simulatorskytte  TBO Skydd & Fritidsservice   Tel: 070-200 94 19 

E-post:  info@simulatorskytte.se  www.simulatorskytte.se 

Gästnätter fisketurism: 

Boende saknas, företaget omsätter ca 100´kr i aktivitetsdelen. Ingen del av företaget avser fisketurism. 
Han har ett stort egenintresse av fiske, genom närheten till Vindelälven. 
 
Egen reflektion:  
Detta är ett aktivitetsföretag på hobbynivå. Det finns inga mer distinkta tankar på att utveckla eller 
investera i en utveckling av verksamheten. Intresse finns dock för att vara delaktig vid olika arrangemang 
och simulatorskyttet kan då vara en kompletterande aktivitet vid evenemang/ event. 

Samarbete/Framtid 

Företaget kan gärna tänka sig 
samarbete med andra inom Vän-
näs kommun.  
 
De har samarbetat i mindre ska-
la med By the river och Vännäs 
Hotell i samband med aktivite-
ter. 
 
 

De kan tänka sig att utveckla 
enkel fisketurism i form av ut-
hyrning och event/ guidning, i 
samarbete med andra aktörer 
typ logianläggningar. 
 
De beskriver Bergvattnet/ Rö-
dån som spännande vatten, med 
harr och öring i ån samt stor 
gädda och abborre i sjön. 
 
Dessa är belägna ca 30 km från 
Vännfors. 

Geografi och verksamhet 

Man bedriver i grunden en kon-
sultverksamhet kombinerad med 
aktivitetsföretagande på hobbyni-
vå.  
 
Företaget har en egen anläggning 
bestående av simulatorskyttean-
läggning kombinerat med konfe-
rens/ serveringslokal vid Vin-
delälvens strand i Vännfors. 
 
Man arbetar idag inom en geogra-
fisk triangel inom : Hemavan- 
Umeå- Ö-vik. 

 

   Vännfors Simulatorskytte 
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Västerbottens Fisk   Fredrik Jonsson med EF Västerbottens Fisk   Tel: 070-57 38 091 

E-post: info@skargardsbostader.se  

Gästnätter fisketurism: 

Eget boende/gästnätter saknas 
 
Egen reflektion:  
Ägaren är ung och ambitiös och har utvecklingstankar, goda resurser och han har en god kännedom om 
fisket. Frågetecken finns avseende läget på den fysiska anläggningen, kontra det läge som fisketurister 
gärna väljer. Läget på nuvarande anläggning är säkert bra för yrkesfiskedelen, men sportfiskare föredrar 
mer naturnära boenden. 
 
Det finns vilja och resurser att investera i boende. 

Samarbete/Framtid 

Ett tänkbart samarbete beträf-
fande fiske och övernattning, 
kan vara med Västerbackens 
Hotell och konferens. 
 
Då finns möjlighet till samarbe-
te runt konferenser, företagse-
vent eller fiskepaket. 
 
Man ser även potential att ut-
veckla flera olika fisketuristiska 
produkter, såväl i egen regi som 
i samarbete med andra aktörer. 

Geografi och verksamhet 

Fredrik arbetar bl a som yrkesfis-
kare med verksamhet belägen i 
Holmsund, och han opererar i 
Umeälvens mynningsområde. 
 
Det finns ett antal tänkbara goda 
fiskevatten, främst efter gädda, 
abborre samt vitfisk. 
 
Ägaren har god allmän kännedom 
om fisket och en gedigen fiske-
kompetens. 
 
Företaget saknar inriktning mot 
fisketurism, men har resurser i 
form av fiskekännedom, utrust-
ning som båtar mm. 
 
Det planeras för en utbyggnad av 
verksamheten med start av föräd-
lingsverksamhet , och ev. en  
komplettering med fisketurism. 
 
Utbyggnaden beräknas vara klar 
tidigast vid utgången av 2013. 
 
Någon marknadsföring av fisket 
sker inte idag. 

FOTO SAKNAS 
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