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ÅRET RUNT I
HEART OF LAPLAND

Upptäck älvdalarna, korsa Polcirkeln och
möt invånarna som växt upp med två språk.
Det här är platsen där solen aldrig går ner
under sommaren och här norrskenet dansar
över den mörka vinterhimlen. Här kan du
uppleva smaker från skog till kust. Det här
är hjärtat av Swedish Lapland.

Hitta hit / Det finns flera sätt att resa till Heart of Lapland.
Här har vi samlat information för dig som planerar din egen resa.
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Buss från Stockholm till HaparandaTornio: Tapanis bussar tapanis.se
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Från Luleå Airport (LLA) till Pajala
Airport (PJA):
jonair.se
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Flyg / Från Stockholm Arlanda International Airport (ARN) till Luleå Airport
(LLA) eller Kiruna Airport (KRN):
sas.se
norwegian.com
ryanair.com
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Ta bussen / Att resa med buss ger dig
möjligheten att ta in de vackra omgivningarna. Kolla in Länstrafiken Norrbotten för busstidtabellen ltnbd.se
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Ta tåget / Nattåget från Stockholm är
E
CL
C I R ett bekvämt alternativ. Tåget passerar
Boden, Luleå, Gällivare och Kiruna –
platser där du kan fortsätta resan med
bil eller buss. Du kan också ta tåget in i
Heart of Lapland och kliva av i Haparanda
eller Kalix. norrtag.se

N
TH

IA

BO
F
B AY O

F
B AY O

BO

T

I
HN

A

Du kan också välja att flyga till
Rovaniemi eller Kemi i Finland.
Båda flygplatserna ligger omkring
en timme från Heart of Lapland.
Att korsa gränsen är enkelt eftersom
både Finland och Sverige är en del av
Schengen.
Från Helsingfors (HEL) till Kemi (KEM)
eller Rovaniemi (RVN): finnair.com

Kör bil / Kanske du planerar en road
trip? Vad kul! De internationella europavägarna som korsar Heart of Lapland inkluderar E4, E8 and E10.
Var uppmärksam året om. Det är många
vilda djur i skogarna längs vägarna och
bara några få sträckor har viltstängsel.
De vanligaste djuren att se på vägarna är
renar, älgar, harar och rävar.
Flygbussen / Res bekvämt med Flygbussen till Övertorneå, en transfer som
delas med andra. Flygbussen går två
gånger om dagen mellan Luleå Airport
och Övertorneå busstation, en morgontur och en kvällstur åt båda hållen.
ltnbd.se/flygbilen
För bokning, ring före kl. 17:00 dagen
innan du ska resa: +46 926-756 95
Boka transfer / Flera boendeanläggningar erbjuder privat transfer från
flyget eller tåget.
En privat transfer är oftast en guidad
transfer med en lokal guide som chaufför,
eller till och med ägaren själv. Det är ett
fint sätt att välkomnas till Heart of Lapland.
Fråga om transfer när du bokar boende.
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Sommarens ankomst sker nästan över en natt.
Plötsligt färdas du genom lummiga områden,
omgiven av grönskande björkar. Älvarna bryter
sig genom landskapet med full kraft och ängarna
svämmar över i början av juni.
Du kan ta en tur med båt bland gamla lador och
få nya perspektiv innan vattnet sjunker undan.
Lokalinvånarna spenderar mycket tid vid sjöarna och älvarna hela sommaren – badar, fiskar,
paddlar och njuter av värmen – eller beger sig ut
i Sveriges nordligaste skärgård för ö-hoppning.
Sommardagarna är ändlösa. Den gyllene midnattssolen skiner med en magisk glöd från juni
till slutet av juli.
Från mitten av augusti är skymningsnätterna
svala och glittrar av mysiga ljus – en perfekt tid
att umgås med familj och vänner.
Detta är sommaren i Heart of Lapland.

Gör din egen granskottssirap / När granskogen spirar
i ljusgrönt är det dags att skörda
de små granskotten längst ut på granens
grenar. Tänk på att granskott inte omfattas
av allemänsrätten, så fråga markägaren först.
Väl hemma varvar du granskotten med citron och
socker i en burk med lock och ställer på fönsterbrädan
i sommarsolens sken. När sockret har smält är sirapen klar
att avnjuta på glass eller i en dressing på någon av sommarens
grillfester.

Basturuska / Förhöj bastuupplevelsen med ett knippe kvistar från en björk. Att slå lätt på
huden med björkris i bastun gör att blodcirkulationen ökar, huden exfolieras och björklöven
utsöndrar välgörande mineraler. Ett stort plus för härlig doft!

Robin Landin, Jockfall Fishing and Activities

"VI SOM BOR I HEART OF LAPLAND ÄR ALLTID OSS SJÄLVA. VI TJORVAR
INTE TILL DET OCH VI HJÄLPER GÄRNA TILL. OM VI MÖTER EN PERSON LÄNGS
MED ÄLVEN SÅ BJUDER VI PÅ KAFFE. SOM GÄST BLIR DU VÄLKOMNAD
PÅ SAMMA SÄTT. OKONSTLAT OCH ÄKTA."
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Bara Amazonfloden är större
Visste du att / I Tärendö finns världens näst största bifurkation. Bifurkation kan
beskrivas som att Tärendö älv hämtar sitt vatten från Torneälven och för detta
till Kalix älv. Det är ovanligt att älvar rinner över till andra älvar på det här sättet.
Den största bifurkationen i världen hittar du i Amazonas.

Europas sista orörda älvar
Vår destination består av flera älvdalar
med älvarna: Muonio, Lainio, Tärendö,
Kalix och Torne älv – de senare är två av
Sveriges fyra nationalälvar. Här kan du
bland annat paddla kanot, bada, fotografera vackra forsar och fiska i några av
världens bästa fiskevatten.

Kalvmärkning / I slutet av juni samlas renarna ihop i ett rengärde för märkning av renkalvarna som fötts
under våren. Eftersom alla renar ägs av en medlem i en sameby har varje ren ägarens unika renmärke:
en symbol som ristas in kvickt i renens öra. Kalvarna följer sina mammor – vajorna – och märks med
samma märke som sin mamma. Med lite tur kan besökare få uppleva traditionen av kalvmärkningen på
nära håll.

Cars, tattoos & Rock n’ roll !
I juni och juli kan du besöka de populära bilträffarna Midsummer Meet, Övertorneå Cruising och
Classic Motor Meet för att beundra klassiska bilar
och lyssna på livemusik.

Ö-hoppning i den arktiska skärgården

Övernatta i en eko-lodge

Med 1440 öar och 440 kilometer kust,

Hållbara boenden trendar och RiipiBo har

finns det mycket att utforska i Kalix och

den perfekta eko-lodgen. Här har du utsikt

Haparanda skärgårdar. Det finns alltså gott

över en klarblå sjö, en privat bastu och bor

om platser att upptäcka om du är sugen

avskilt i en stuga med kamin och solpaneler

på livet till havs, sandstränder, fantastiska

(du kan ladda telefonen!). Det här miljövän-

måltidsupplevelser och dagar när solen

liga boendet erbjuder en bekväm vistelse,

aldrig går ner. Ta en dagstur för att besöka

mitt i naturen.

de små öarna eller övernatta i Bottenvik-

riipibo.se

en med fantastiska vyer åt alla håll. Prova
den utsökta delikatessen Kalix Löjrom när

Fiske i världsklass

du ändå är i skärgården där den fiskas och

Välkommen till fiskets mecka. Bland

förhöj upplevelsen!

mängder av sjöar, vilda älvar och vackra

Läs mer:

skärgårdar finns det ett fiske för alla. Här

heartoflapland.com/archipelago

hittar du även Europas bästa laxfiske. Fiska

coldadventures.se

vid ett häftigt vattenfall i Jockfall eller njut
av en exklusiv fiskeupplevelse på Camp

Vattenaktiviteter
Upplev destinationen på en adrenalinfylld
forsränningsaktivitet i Kukkolaforsen eller
välj ett lugnare kanotäventyr. Spendera
en dag på sjön i Rantajärvi eller paddla kajak i Kalix älv och upplev skärgården med
Storöns Fisk.
rantajarvi.se
kukkolaforsen.se

Onka, norr om Polcirkeln.
jockfall.com
fishyourdream.com
kengisbruk.com
kjoft.com
Campingliv = frihet
Övernatta vid sjöar eller foten av ett berg,
i tysta skogar eller på vidsträckta stränder.
Med campinglivet kommer många val. Kombinera det med äventyr eller ta det lugnt

Lär dig mer om militärhistorien

och njut av omgivningarna. Det finns mod-

Boka en guidad tur för att lära dig mer om

erna campingar och mysiga stugor oavsett

militärhistorien längs Kalixlinjen. Detta är en

var du vill stanna. Kolla in campingplatserna

informativ tur som passar hela familjen.

som erbjuder service till campare med tält,

siknasfortet.se

husvagn, husbil eller vanlife-boende:

kalixriversideinn.se

heartoflapland.com/accommodation

Arthotel Tornedalen
Spendera några nätter på ett boutiquehotell bland unik konst, omgiven av
Skandinavisk design.
arthoteltornedalen.se
Haparanda Stadshotell
Övernatta i ett historiskt hotel där revolutionärer, anarkister, spioner, madamer, baroner och många fler har satt spår i historien.
haparandastadshotell.se
Nordic Lapland Resorts
Längtar du efter strandhäng? Frevisören erbjuder
en sandstrand, fantastisk
mat och flera boendealternativ.
nordiclapland.com
Kalix Vandrarhem
Om du söker ett budgetvänligt boendealternativ är detta vandrarhem på en lokal
skola en bra utgångspunkt för att upptäcka
området.
kalixfolkhogskola.se

Pinetree Lodge
Spendera en natt på denna mysiga lodge vid
en privat sjö, mitt i den arktiska skogen.
explorethenorth.se/our-lodges/pinetree-lodge
Arctic River Lodge
Här får du en lyxig och avslappnande miljö
för din övernattning.
explorethenorth.se/our-lodges/
arctic-river-lodge
Lapland View Lodge
Njut av fantastiska vyer från din säng
på toppen av Luppioberget.
explorethenorth.se/our-lodges/
lapland-view-lodge
Cape East
Ta en paus på Sveriges östligaste spa resort, vackert belägen vid Torneälvens strand.
capeeast.se
Hotell Gamla Staden
Övernatta på Hotell Gamla staden som
har en pub i engelsk stil, mitt i Kalix.
hotellgamlastaden.se

Grand Arctic Resort
Detta hotell är perfekt för familjesemestern
med tillgång till lekplatser och en pool under
sommarmånaderna.
explorethenorth.se/our-lodges/
grand-arctic-resort

Filipsborg
Njut av denna arktiska herrgård full av historia.
Idag är det ett familjeägt företag med ett
öga för detaljer.
filipsborg.se

Lapland Guesthouse
Övernatta på detta rogivande värdshus där
varje rum har sin unika design omgiven av
klassiskt rundtimmer.
laplandguesthouse.com

Ice and Light village
En bekväm natt i en igloo? Vid Kalix älv kan
du bo varmt och mysigt i Instagramvänliga
igloos.
ice-and-light.com

Sök efter platser att övernatta på, filtrerade per ort eller typ av boende
heartoflapland.com/accommodation

Midsommar / Midsommar är en viktig svensk
tradition och firas kring sommarsolståndet.
Det är en nationell högtid i Sverige som är fylld
av myter och magi. Klä dig i ljusa eller färgglada kläder och bär en midsommarkrans i håret
– detta gäller alla. På midsommarbordet hittar
du oftast sill, färskpotatis som du doppar i en
kopp fylld med smält smör, grillat och fräscha
sallader. På gården står midsommarstången,
klädd i björklöv – ibland även dekorerad med
blommor, eller svenska flaggor. Under kvällen
dansas det lekfullt kring stången. Kom ihåg, enligt myten ska du plocka 7 eller 9 olika sorters
blommor och lägga dem under huvudkudden
– då kommer du drömma om din framtida partner. Nästan varje by har ett midsommarfirande
du kan hänga med på. Bind kransar, dansa och
njut av den otroliga sommarmaten.
Ps. Dopp i kopp (potatis som du doppar i smält
smör) är en tradition i Heart of Lapland. Det är
supergott och kan göras vegansk!

Bastun / Det sägs att när du bygger ett hus i
Tornedalen så bygger du bastun först. Bastun
är mer än bara ett hett rum eller byggnad – det
är en kulturell ritual och tradition. Det här är
var kvinnorna födde barn förr i tiden, där de
döda förbereddes inför begravning innan det
fanns begravningsbyråer, och där många viktiga
beslut fortfarande tas. Det är hälsosamt för ditt
hjärta, din hy och din mentala hälsa – bastun
lugnar dig. Ångande, rökig, vedeldad, elektrisk
– det finns flera olika typer av bastu att prova.

Jakobgården / Vid den stora sjön Djupträsket
finns Jakobgården med småskalig fårfarm och
egen gårdsbutik. Här bor du i ett hus med lantlig
charm och fåren betande utanför fönstret.
Facebook: @jakobgarden

FISH ING CAM P / EXP
LOR E THE NO RTH

Swim the Arctic Circle / Simma tillbaka i tiden,
över Polcirkeln, samtidigt som du korsar en
landsgräns. Swim the Arctic Circle är en öppet
vatten-simtävling i Torne älv som hålls i juli varje
år. Nattloppet sker under en gyllene midnattssol och du kan gå i mål dagen innan du startade!
swimac.eu
Sikhåvning / Detta unika sätt att fånga siken
har använts i över 500 år och involverar en håv
med ett långt skaft. Siken kan fångas från början
av juni till mitten av september. Du kan prova
själv eller tillsammans med en guide – och du
får behålla all fisk du fångar under timmen. Om
du bara vill njuta av smakerna så rekommenderar
vi aktiviteten sikhalstring vid en öppen eld.
kukkolaforsen.se
Timmerflottning / Förr i tiden transporterades
timmer genom att låta stockarna flyta nedströms
i strömmande vattendrag. Flottningen avslutades
vid ett skilje där timret sorterades efter ägare.
Vassholmen i Kalix är ett tidigare skilje. Idag
är det en kulturö där du kan du lära dig mer
om timmerflottning och ta del av andra kulturevenemang. Du tar dig till ön via en tillgänglighetsanpassad bro.
kalix.se/Uppleva/Kultur/Vassholmen

KUKKOLAFORSE N

Upplev bastun
Få ny energi från en traditionell
tornedalsk bastu där Svenska
Bastuakademien har sitt säte.
kukkolaforsen.se

ELME RS GÅRD SBUT IK

Insup lokal historia
Besök fäboden Hanhivittikko på sommaren,
idylliska ängar och historiska byggnader där
du kan se betande kor och lära dig mer om
det traditionella livet i Tornedalen.
hanhivittiko.se

Gårdsbutiker och loppisar
Besök gårdsbutiker för att köpa med
dig lokalt producerade delikatesser
och hantverksmat. Loppisar är bra för
att hitta småprylar och antikviteter att
ta hem som minne.
heartoflapland.com/sustainable-shopping

Dopp i kopp
Detta är en traditionell maträtt från Tornedalen som äts året om, men
lite extra goda när den matchas med färskpotatis under sommaren.
Prova själv:

Plocka blåbär
I slutet av juli är de första blåbären redo att
plockas och ätas. Bege dig ut i skogen – de
är lätta att upptäcka och växer vilt nästan
överallt. Detta mörkblå bär är packat med
hälsosamma vitaminer och antioxidanter, och
extra goda när de är nyplockade.
Ost i kaffet
Kaffeost är en modern dessert från norr, gjord
av kons första mjölk. Mjölken ystas och formas
till en rundel som sedan bakas i ugnen, vilket
ger osten dess karaktäristiska märken. Traditionellt serveras kaffeosten i bitar som ett tilltugg till kaffet, och om du har tur får du även
hjortronsylt på sidan om.
Terroiren
Tack vare midnattssolen och våra ljusa sommarnätter får vi en extra månad, vilket gör det
möjligt att odla en hel del så här långt norrut.
I början av sommaren svämmar älvarna över
och täcker ängarna, vilket gör jorden bördig
och lättarbetad efter att vattnet sjunkit undan.
Ljuset, den friska luften och den näringsrika
jorden gör att våra vilda bär och odlade grönsaker fylls med hälsosamma vitaminer.

Sök efter hjortron
Hjortron hittas oftast kring myrar – men inte
alltid. Detta bär kan vara lite svårt att hitta
vissa år. De bästa platserna för att plocka de
söta guldiga bären är oftast en välbevarad
hemlighet bland invånarna, till och med mellan
dem själva. Om någon berättar om ett bra
hjortronställe så är de förmodligen din vän för
livet!
Brödlinjen
Det lokala köket varierar från plats till plats i
norr och detta är något en riktig foodie kommer att märka. Här kallas gränsen mellan Kalix
och Torne älvdal för brödlinjen. En perfekt möjlighet att utforska de olika smakerna mellan
Tornedalens kornbröd Rieska och Kalix älvdals
bröd Klådda som görs på vete.
Den lokala maten
Upplev måltider med naturliga ingredienser av
hög kvalitet, direkt från skogen, havet och älven.
Här hittar du traditionella rätter som ren, älg,
ripa och tjäder, serverade med färska bär. Fisk
som lax, harr och sik är lokala delikatesser och
ett kulinariskt måste när du besöker området.
Kalix Löjrom är en exklusiv lokal skatt som helt
enkelt inte får missas!

SIKHALSTRING / KUKKOLAFORSEN

1.

Koka färskpotatis

2.

Lägg finhackad dill, gräslök och gul lök i en kopp

3.

Smält smör och ta en matsked av potatisvattnet,
addera det till smöret och rör om

4.

Häll det smälta smöret i koppen, över löken och dillen

5.

Servera med färskpotatis, rökt sik och lax på en tallrik.
Doppa varje bit av mat i koppen och njut!

Ps. Du kan också ersätta fisken med kryddad korv, annan fisk eller grönsaker.
Byt ut smöret mot ett veganskt alternativ om du vill laga en vegansk variant.

Drick ett glas Sima / Sima kommer från Finland och är en porlande dryck att
njuta av under varma sommardagar. Drycken kallades förr i tiden för ”mjöd”
och är än idag ett viktigt inslag i många Tornedalska hem till stora högtider
och fester. Drycken har en karaktäristisk smak och är väl värd att provsmaka
under din sommarvistelse.
tornedalandcompany.com
Lokalproducerade smaktillbehör / Besök Pesulas Lantbruk i Kukkola. Här
odlar de stora fält av rybs och senapsfrön. Gården producerar högkvalitativ
ekologisk rybsolja med en nötaktig smak, och senap med olika smaksättningar. I gårdsbutiken kan du köpa med dig olja och senap, och du hittar
även andra lokalproducerade varor.
elmersgardsbutik.se
Sikhalstring / Halstra nyfångad sik över öppen eld i halstringsbodan och
lyssna på halstrarens sanna och påhittade historier om livet vid forsen.
kukkolaforsen.se
Unik samisk mat- och dryckesupplevelse / Besök världens största
utomhusbar och restaurang i Liehittäjä. Huuva Hideaway tar dig med
på en unik samisk mat- och dryckesupplevelse mitt i skogen.
huuvahideaway.com
Ginprovning / Upplev smakerna av norra Sveriges fjäll och skog på
Norrbottens Destilleri, det flertaligt prisbelönta gindestilleriet. Boka
en ginprovning eller en exklusiv middag för att uppleva något nytt.
ndgin.com

SOMMARDRINK PÅ BJÖRKLÖV

Heart of Lapland är destinationsorganisationen som arbetar för att utveckla och marknadsföra besöksnäringen i den
östra delen av Swedish Lapland – inom kommunerna Haparanda, Kalix, Pajala, Överkalix and Övertorneå. Här i gränslandet
mellan öst och väst skapar vi oförglömliga upplevelser med ett genuint värdskap.
heartoflapland.com @heartoflapland
Fotografer: Linnéa Isaksson/Follow the Sun Photography,
InwadersMedia, Huuva Hideaway, Finfollowers, Michael Törnkvist

