
Satsningen på hållbart ekologiskt fiske i 

världsklass fick mycket uppmärksamhet på 

Vildmarksmässan i Stockholm, som i år     

besöktes av över 60 000 personer. Den     

syntes på flera olika platser under mässan. 

Bland annat vid under ”Drömresor”, på    

nyhetstorget, i Vildmarkscaféet och i den 

gemensamma Swedish Lapland montern. (2) 

Förra året gick Lapland Vuollerims produkt 

“Långritt i midnattsolen” till final som en av 

tre produkter och den enda svenska! 

 - De kan verkligen sträcka på sig och vara 

stolta, säger Lena Bergman från                  

Vildmarksmässan och berättar att det är en 

tuff jury bestående av chefredaktörerna från 

de ledande branschtidningarna inom  

Vildmarksområdet. 

 -  Fantastiskt roligt, säger Örjan Kraft, flugfis-

keguide och instruktör på Lapland Vuollerim. 

Så mycket som bygden engagerat sig, så är 

det kul att det ger resultat. Att vi går till final 

två år i rad säger att vi är på rätt väg. Härligt 

jobbat av en liten by i lapplands inland!  

Flugfiskeprodukten betraktades av juryn som 

ett initiativ av världsklass och motiveringen 

löd: ”Det innovativa 

med denna produkt 

är att det vid       

Polcirkeln i Lapplands 

inland går att fånga 

tr ofér öd i nga r  i    

världsklass! Flugfiska-

re behöver inte 

längre åka till     

Kanada för extremt 

flugfiske utan kan på ett hållbart sätt fiska i 

midnattsolens ljus i de stora skogarna i    

Swedish Lapland. En satsning på ett       

ekologiskt kvoterat flugfiske med hullingslösa 

enkelkrokar & Catch and Release.” 

Vann gjorde ”Gränslösa vandringar i Tibet 

och Nepal”.  Under Vildmarksmässan 2011 

deltog Lapland Vuollerim tillsammans med 

ett tjugotal andra turistentreprenörer i länet i 

Swedish Laplands monter i ett härligt      

teamwork! Se mer på Swedish Lapland     

facebook: (3) 

Synliga via webben 
 

Lapland Vuollerims hemsida erbjuder        

information på flera språk: engelska, svenska, 

spanska och numera även tyska. Sidan är 

sökoptimerad. Texter och bilder uppdateras 

kontinuerligt – kom gärna med tips och    

förslag till förbättringar. Genom Facebook 

och e-mail kommuniceras regelbundet med 
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Här finns vår blogg: 

http://laplandvuollerim.blogspot.com/  

 

Våra senaste artiklar: 

 *A Fantastic Ride with 

Fabiola*      

 Hembygd i Norr med 

rötter och rutter. 

 Sinnligt Hembygdsåkeri 

Succé på vildmarksmässan! För andra året i rad gick en av Lapland Vuollerims produkter till  

final som årets bästa utomhusupplevelse 2011! Det var ”Rödingar i Världsklass” som nära nog 

vann hela tillställningen!  (1) 

CRM, Customer Relationship Management, CRM, omfattar bl.a. organisering och administration av kunder och kundrela-
tioner i ett företag.  
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”...Att vi går till final 

två år i rad säger att vi 

är på rätt väg. Härligt 

jobbat av en liten by i 

lapplands inland!...” 

Örjan Kraft 

Läs%20mer...
Läs%20mer...
http://laplandvuollerim.blogspot.com/
http://laplandvuollerim.blogspot.com/2011/03/fantastic-ride-with-fabiola.html
http://laplandvuollerim.blogspot.com/2011/03/fantastic-ride-with-fabiola.html
läs%20mer…
http://sv.wikipedia.org/wiki/Kund


gäster som besökt bygden.     

Lapland Vuollerim har även    

satsat på ett CRM system för att 

kunna optimera gästlistor,     

visitkort och kundregister mm, 

för bästa möjliga kontakt med 

våra gäster.  

På Lapland Vuollerims blogg 

finns flera nya artiklar. ”A fantas-

tic ride with Fabiola” skriven av 

en väldigt nöjd gäst från Kina, 

samt  ”Hembygd i norr med   

rötter och rutter” och  ”Dra från 

Vuollesita till Jokkmokksmarknad 

eller dö” skriven av Ulf Westfal.  (4) 

Där finns även några filmklipp som är kopplade till YouTube, 

bl.a. ett nygjort bildspel om ”De tusen islyktornas by”  under 

Jokkmokks Vintermarknad, med ny lokalproducerad musik 

från bygden.  (5) 

På Lapland Vuollerims facebook kan man följa ett axplock av 

allt spännande som händer (6) 

Visningsresor 

Lapland Vuollerim har under 

vintern  besökts av fotografer, 

journalister och andra     nyck-

elpersoner från Italien, Eng-

land och Spanien. De har 

bjudits på bl.a. berättelser 

vid elden i kåtan, hushopp-

ningsmiddag, snökunskap 

och vinterekologi, pimpelfis-

ke, hundspann och skotersa-

fari.  

Ett exempel var en journalist från en av Spaniens största 

bloggplatser, med 100 000 unika besökare på bloggen varje 

månad. Hon var en av fem specialinbjudna journalister som 

invigde det nya direktflyget Barcelona-Skellefteå i slutet av 

mars. Journalisterna fick pröva olika visningsresor och upple-

velser och ”vår” gäst fick besöka Skellefteå-Arvidsjaur-

Vuollerim-Harads-Piteå under några dagar i Swedish Lapland.     

Anledningen till att en av 

dessa visningsresor förlades 

till just Lapland Vuollerim, 

är det goda samarbetet i 

länet i kombination med 

kvalitetsprodukterna i 

bygden och den spanska 

språk kompetensen i byn.  

Här är några exempel på internet bloggar och artiklar        

Spanien 

Artikel där Vuollerim varit del av visningsresa: (7) 

Artikel skriven om islyktefestivalen av Visit Sweden Spanien (8) 

Italien 

Artiklar om Islyktefes-

tivalen finns på  (9) 

En artikel skriven av 

Visit Sweden Italy där 

Vuollerim finns med 

som en del finns på: 

(10) 

Sverige 
Pressmeddelanden om Islyktefestivalen, Vildmarksmässan och 

Blåjlusfestivalen finns att hitta på (11) sök på Lapland          

Vuollerim. Pressmeddelanden om Lapland Vuollerim finns 

även att läsa på Vildmarksmässans  hemsida: (12) 

Evenemang  
Sedan flera år har Vuollerim gjort 

sig känd som ”De tusen islyktornas 

by” i samband med Jokkmokks vin-

termarknad. Även i år lystes byn 

upp av tusentals islyktor och årets 

nyhet var en blå lysande is-tipi vid 

väg 97, hela 6 meter hög. Veckans 

arrangemang genomfördes i samarbete 

mellan föreningar, företag och  

privatpersoner i byn. Lapland    

Vuollerim bidrog bl.a. med att ta 

fram affischer, pressmeddelande, 

artiklar till blogg och Facebook, 

utställning, dokumentation och 

skylttillverkning för att visa besöka-

re vägen till de olika eventen.  (13) 
 

Miniexkursion  

Sveriges ekokommuner 

Sveriges ekokommuner besökte 

Vuollerim och fick både en mini ex-

kursion om lokal snökunskap och     

vinterekologi, samt bildspel och 

dialog kring landsbygdsutveckling. 

”… Det vi tyckte var 

bra och positivt var 

välkomnandet av 

folket. Att få vara med 

"bylivet" och kännas 

som en del av det...” 

italiensk gäst 
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Ekoturimsatsning 

I samband med Jokkmokks marknad bidrog Lapland   Vuolle-

rim med sju ekoturismprodukter i samarbete med Destination 

Jokkmokk och Sveriges ekoturismförening. Arbetet fortskrider. 

Fiske 

Till vildmarksmässan har flera 

nya paket och en  annons om 

produkten ”Den gäckande     

Storrödingen” tagits fram liksom 

program och marknadsförings-

material i samarbete med 

partners. Till exempel Swedish 

Lapland Fishing och Leader Polaris internationella fiskeprojekt. 

Handikappanpassning av fiske är en del av Svenska Handikapp-

förbundets intressen kring ökad tillgänglighet inom              

besöksnäringen och något som även Lapland Vuollerim satsar på.  

 

Nya sevärdheter i bygden 
Studier av äldre och nya sevärdheter har pågått under hela 

vintersäsongen. Hit hör analyser av äldre samiska marknads-

platser och kulturlämningar såväl i Vuollerimområdet och i 

älvdalen i stort. Planering inför sommarens utveckling av    

dessa pågår framgångsrikt med rapportskrivning, artikelarbeten 

och informationsarbeten för besöksnäringen. Artiklar har   

publicerats i Norrbottens Hembygdsförbunds ”Hembygd i 

Norr”, nr 1, 2011. 

Uppföljning och  

dokumentation 

 

Uppföljningar av gästernas upplevelser när det gäller Blåljus-

festivalen och ”De tusen islyktornas by” har gjorts och nu   

närmast ligger en uppföljning om bland annat Vildmarksmässan 

2011. Mycket positiv feedback från gäster och besökare, som 

berömt gott teamwork, maten, aktiviteterna, servicen,        

värdskapet och fantastsiska människor i bygden. Läs gärna i 

gästboken som ligger på hemsidan: (14) . Det är verkligen 

glädjande! 

Detta var en sammanfattning av vad som hänt under det 

första kvartalet och en bit in i april månad år 2011.           

Verksamheten sjuder och i skrivandes stund pågår             

förberedelser för sommarsäsongen för fullt.  

Välkommen! 

 

 

Här är en länksamling 

till några av artiklarna 

i nyhetsbrevet.  

Läs mer på hemsidan 
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