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Skärgårdsstrategi för Destination Piteå
Förord – Piteås oslipade juvel
Piteå har en oslipad juvel i form av Piteå skärgård. En god grund för
Skärgårdsutveckling finns efter många års satsningar av kommun,
entreprenörer och föreningar. För att kunna bidra till Piteås
besöksnäring och Pitebors livskvalitet måste skärgården fortsätta
att utvecklas. Utveckling kräver gemensamma visioner och mål
och därmed en gemensam strategi för att möjliggöra samverkan
och bästa nyttjande av resurser och kompetenser. Genom aktiva
nätverk, formella och informella mötesplatser och kunskap om
varandra och de resurser som finns till förfogande finns det de bästa
möjligheter att utveckla ett område såsom skärgården inom
Destination Piteå. Vår förhoppning är att detta strategidokument
inte bara möjliggör utan även förbättrar förutsättningarna för en
utveckling av Piteås del av Bottenvikens skärgård för turism,
besöksnäring, friluftsliv, näringsliv, föreningar och allmänheten
För Destination Piteå E.F. och Mare Boreale projektet
”Skärgårdsupplevelser”
Hansi Gelter, Guide Natura

Piteå skärgård med några viktiga öar och båthamnar.

Bakgrund till Skärgårdsstrategin
Regeringen gav 2010 Svensk Turism AB i uppdrag att ta fram en nationell strategi för hållbar tillväxt för företag och
destinationer i svensk besöksnäring1. Strategin har fokus på hållbar destinationsutveckling genom utvecklade kluster
av väl samordnade aktörer som ger destinationen hög attraktionskraft som besöksmål. Visionen för den nationella
strategin är att fördubbla omsättningen inom besöksnäringen till 2020. För att en destination skall kunna ta emot
nationella och internationella besökare och öka omsättningen måste den uppnå en ”mognad” och vara
”färdigutvecklad”, vilket kräver såväl investeringar i ”hårdvara” såsom infrastruktur och turistanläggningar, såväl som
i ”mjukvara” i form av säljbara upplevelser (produkter) och service och värdskap. I den nationella strategins metod
för hållbar destinationsutveckling ligger att bl.a. att utvärdera vilka förutsättningar destinationen har för att stärka
sin konkurrenskraft samt att ta fram en konkret affärsplan för destinationen. Arbetssättet utgår från insikten att det
är de lokala krafterna själva ska inse varför de bör och kan utveckla en väl fungerade besöksnäring, vad de behöver
göra och hur och med vilken resursinsats. Modellens syfte är att frigöra lokal energi och inspirera destinationens
olika aktörer att samverka. Det är destinationens aktörer som själva sitter i ”förarsätet” och ska driva utvecklingen.
Denna arbetsmetod är därmed nästan identisk med Leader metoden som används inom Mare Boreale.
Bottenvikens skärgård är en viktig resurs för destinationsutveckling och utveckling av besöksnäringen, både regionalt
för Destination Swedish Lapland och för de lokala kustdestinationerna. Mare Boreale har varit en viktig aktör i att
utveckla Bottenvikens skärgård, främst dess ”hårdvara” i form av infrastruktursatsningar. Men minst lika viktig är
”mjukvaran” i form av definierade, paketerade och prissatta upplevelser och det värdskap som ingår i en
upplevelseprodukt. Destinationsutveckling inom Bottenvikens skärgård i form av bildande av kluster av aktörer och
produktutveckling av lokala och internationella (export-)produkter ser olika ut inom olika delar av Bottenvikens
Skärgård. Luleå Skärgård har genom en strategisk infrastruktursatsning från Luleå Kommun och bildandet av ett antal
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starka turismföretag kommit långt i skärgårdsutvecklingen, medan andra delar av skärgården, såsom t ex Piteå och
Kalix skärgård i stort fortfarande saknar både mer omfattande infrastruktur och företag för upplevelser i skärgården.
Skärgårdsutveckling ur ett besöksnäringsperspektiv handlar dels om att öka tillgängligheten av skärgården, dels att
öka dess attraktivitet som upplevelseplats. Tillgänglighet innefattar infrastruktur i form av transportmöjligheter i
form av turbåtar och taxibåtar för besökare utan egen båt, angöringsplatser (bryggor) och gästhamnar för taxi- och
turbåtar och besökare med egen båt, leder och stigar till attraktiva platser och information om dessa,
boendemöjligheter i form av stugor, vandrarhem och skärgårdshotell, och möjlighet till förtäring (skärgårdskaféer,
restauranger, butiker m.m.). Attraktivitet handlar dels om de naturliga natur- och kulturresurser som finns på
destinationen, men även hur dessa paketeras och erbjuds i form av aktiviteter och upplevelsepaket. Till skillnad från
de ”hårda” satsningar så krävs ”mjuka” satsningar av skärgårdsentreprenörer som erbjuder paketerade upplevelser
och aktiviteter som levandegör skärgårdens natur och kulturresurser. Sådana ”mjuka” satsningar innefattar allt från
kortare aktiviteter såsom guidade turer till helhetspaket över flera dagar som omfattar resa-bo-äta-göra. Slutligen
måste dessa hårda och mjuka skärgårdssatsningar marknadsföras och paketeras som information i broschyrer och på
Internet. Med en strategisk satsning på utveckling kan en destination såsom Piteå skärgård utvecklas från en okänd
destination till en känd och attraktiv destination enligt den s.k. TALC-modellen (Tourist Area Life Cycle). Destinationsmodellen betonar dock att ett områdes bärkraft (carrying Capacity) vad gäller antal besökare måste anpassas till de
naturliga och samhälleliga förutsättningar, så att inte en planlös destinationstillväxt sker som eroderar den
ursprungliga attraktionskraften för destinationen.

Syftet med denna skärgårdsstrategi är att ligga till grund för skärgårdsutveckling inom Destination Piteå och som
stöd för Piteå Kommuns utveckling av en skärgårdsstrategi till grund för en ny översikts- och detaljplan för Piteå
skärgård. Föreliggande skärgårdsstrategi har utvecklats inom ett Mare Boreale projekt ”Skärgårdsupplevelser” som
drivits av Destination Piteå E.F., vars syfte är att ta fram en generell metod och modell för innovativ
produktutveckling för Bottenvikens skärgård som baseras på modellen från Svensk Turism AB och den Nationella
Strategin för hållbar destinationsutveckling. I den framtagna modellen har även expertis från Luleå tekniska
universitet upplevelseproduktion, och deras modell för produktutveckling av upplevelseprodukter (TEM – Total
Experience Management), involverats. Modellen baseras på att vidareutveckla det traditionella trepartnerskapet
Akademi – Offentliga – Företag, tripelhelix-samverkan till en fempartnerssamverkan, pentahelix-samverkan av
Akademi-Offentliga-Företag-Ideella organisationer-Allmänheten, för en bättre uppslutning kring strategin.
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Denna utvecklingsmodell skall sedan testas inom Destination Piteå och Piteå Skärgård för att kunna tillämpas mer
generellt för framtida produktutveckling i Bottenvikens skärgård. Produktutvecklingsmodellen baseras på att en lokal
utvecklingsstrategi för skärgården tas fram som grund för produktutveckling, som sker i lokala kluster av
entreprenörer och organisationer. Modellen bygger på att mål och strategiplan (affärsidé) tas fram för
skärgårdsutvecklingen inom destinationen, varefter de lokala resurserna i form av infrastruktur och potentiella
entreprenörer identifieras. Därefter inspireras och utbildas de lokala intressenterna och i form av workshops,
klusterbildning, upplevelser (visningsresa) och idétestning tas upplevelseprodukter fram för skärgården, se figur
nedan.

Framtatagnde
av strategi för
produktutveckling

Kompetenshöjande
insatser och
inspiration till
lokala aktörer

Nätverkande och
klusterskapande

Direkta
upplevelser
av "platsen"
(visningsresor)

Intresse och
engagemang
(energi) för
projektet

Produktutveckling i
kluster
genom
inovations
processer

Thinktank
och
testpiloter
som testar
produktideer

Marknads
-föring
och
försäljning

Utvärderring,
vidareutveckling,
förbättring
fördjupning

Modell för produktutveckling av skärgårdsprodukter.

Skärgårdsstrategin ligger som figuren ovan visar som ett första steg och som grund för de olika insatserna i
processen att utveckla skärgården. En skärgårdsstrategi bör omfatta samtliga delar som ingår i modell för
destinationsutveckling (figur nedan). Enligt en modell utvecklad av Strategi för Stockholms skärgård och modifierad
för Piteå skärgård ingår följande utvecklingsområden i skärgårdsutveckling:
 Destinationsutveckling av destinationens företag för boende, äta och aktiviteter och upplevelser (göra)
 Tillgänglighet av destinationen för olika målgrupper via transporter, information via webb och broschyrer
 Infrastruktur för att möjliggöra transporter, aktiviteter och information (IT, bryggor, bastu, stugor m.m.)
 Värdskap, service och kompetens bland beslutsfattare och aktörer
 Marknadsföring och försäljning, definierat varumärke, säljargument (USPar) och attraktioner
 Finansiering och organisation av destinationsutvecklingen
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Destinationsutveckling
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Piteå
Skärgårdsstrategi
Marknadsföring och
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(varumärke,
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Infrastruktur
(bryggor,
bastu,
internet etc.)

Värdskap,
service,
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Metod för framtagande av skärgårdsstrategin
Som grund till utveckling av denna skärgårdsstrategi har följande strategidokument använts:
Nationell strategi för Svensk besöksnäring2
Bottenvikens Skärgård – strategi 2008-20133
Mare Boreale utvecklingsstrategi 2007-20134
Skärgårdsstrategi för Piteå Skärgård - studentarbete5
Skärgårdsstrategin – Stockholms skärgård6
Strategi för naturturism i Skärgårdshavet7
Piteå Kommuns skärgårdsenkät 2012
Arbetsmaterial för framtagande av Piteå Kommuns
Skärgårdsstrategi
9. Strategi, vision och mål för Destination Piteå E.F.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

I processen att ta fram denna skärgårdsstrategi har förutom
ovan nämnda strategidokument även tre workshops genomförts:
1. Workshop 1 – Presentation av arbetet och första idéarbete
2. Workshop 2 – presentation av utvecklingsstrategi och fördjupat arbete
3. Workshop 3 – presentation av strategin och diskussion om fortsättning

Nationell strategi för
Svensk besöksnäring
Bottenvikens
Skärgårdsstrategi
Mare Boreale
utvecklingsstrategi
Destination
Piteås stretegi

Piteå
Skärgårds
strategi
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Svensk Turism AB, 2010. Strategi 2020. Nationell strategi för Svensk besöksnäring – hållbar tillväxt för företag och destinationer
Bottenvikens Skärgård – en del av Swedish Lapland. En strategiför åren 2008-2013. En gemensam strategi för Skellefteå, Piteå, Luleå, Kalix och Haparanda
kommun,
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Wikström, J. & Oxling, J. 2013. Skärgårdsstrategi för Piteå Skärgård – baserad på intervjuer, statistik, SWOT-analyer och trender inom turism. U0025F Turism
och destinationer, Upplevelseproduktion, Inst. för Konst, Kommunikation och Lärabde, Luleå tekniska universitet
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Skärgårdsstrategin – Utveckling av besöksnäringen i Stockholms skärgård, för en stärkt besöksnäring året om, med koppling till Stockholmsstrastegin.
Stockholms Visitors Board med samverkanspartners
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Sarlin, A. 2009. Strategi för naturturism i Skärgårdshavet, Skärgårdscentret, Forststyrelsen, Korpoström, Finland
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I arbetet med att ta fram en strategi för Piteå skärgård har Mare Boreale projektet eftersträvat att
fempartnersamverkan uppnåtts och i figuren nedan listas några av de organisationer och företag som medverkat.
Dessutom har ett 30-tal privatpersoner i workshop 2 bidragit med synpunkter till skärgårdsstrategin.

Som grund till strategidokumentet ligger även en förstudie utfört som ett studentarbete vid upplevelseproduktion,
LTU. Studenterna intervjuade viktiga nyckelaktörer för skärgårdsutveckling i Piteå skärgård samt gjorde en första
SWOT-analys, som sedan redovisats i en rapport ”Skärgårdsstrategi för Piteå Skärgård”.
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Även arbetet de fem kustkommunerna inom Bottenvikens skärgård genomfört i ett strategidokument 2008-2013 har
legat till grund för denna Skärgårdsstrategi för Piteå skärgård.

Piteå Kommuns Skärgårdsstrategi för Piteås del av Bottenvikens skärgård
Under hösten 2013 har Piteå Kommun parallellt med Mare Boreale projektets arbete med en skärgårdsstrategi
arbetat med ta fram en egen skärgårdsstrategi som underlag till en ny översikts- och detaljplan för Piteå Skärgård.
Kommunens skärgårdsstrategi har haft det rörliga friluftslivet, naturmiljöer, kulturmiljöer och destinationsutveckling
som ingångar i arbetet, och utgår från Piteå Kommuns strategi kring följande mål:
Färdas och kommunicera:
 Piteå ska ha god infrastruktur och bra kommunikationer
 Piteå ska vara tryggt och tillgängligt
 Piteå ska erbjuda goda förutsättningar för miljövänliga och hälsosamma val i vardagen
Bo och bygga:
 Piteå ska ha ett attraktivt och varierat boende
Verka och utveckla:
 Piteå ska vara en attraktiv ort för näringsliv och företagande
En sammanfattning av arbetet fram till skrivandet av denna rapport (mars 2014) innefattar följande:
Friluftsliv
Färdas och kommunicera:
Piteå skärgård utgör ett fantastiskt friluftsområde som vintertid erbjuder färd med skridskor, spark, skidor,
hundspann eller snöskoter på isen och sommartid vandring längs natur- och kulturstigar, paddla längs kajakleder och
koppla av i vedeldade bastur. Fiske, möte med fågel och säl, båt till strandhugg, sol och bad.
Vision: En ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar skärgård med möjlighet till stora friluftsupplevelser året runt som
bidrar till ökad livskvalitet för såväl pitebor som turister.
Mål: att lyfta fram områden i skärgården med höga natur- och kulturvärden och göra dessa tillgängliga för
allmänheten. Att få fler barn och unga intresserade av friluftsliv, natur och miljö.
Ökad tillgänglighet i form av infrastruktur som innefattar transportmöjligheter såsom turbåtar och taxibåtar för
besökare utan egen båt, angöringsplatser (bryggor), isättningsplatser och gästhamnar, leder och stigar till attraktiva
platser och information om dessa, boendemöjligheter i form av stugor, vandrarhem, camping och skärgårdshotell,
faciliteter såsom raststugor, eldplatser, bakvalar, toaletter, bastuanläggningar, välmarkerade vandringsleder och
möjlighet till förtäring (skärgårdskaféer, restauranger, kiosker).
Hållbar skärgårdsutveckling med drifts- och underhållsfrågor i fokus. Tydlig ansvarsfördelning och aktuella
skötselplaner.
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Åtgärder: Bättre informations- och marknadsföringsmaterial, befintliga områden skall inventeras utifrån
tillgänglighetsaspekten, utöka och utveckla turbåtstrafiken, tydlig ansvarsfördelning (Länsstyrelsen, Skogsstyrelsen,
Piteåkommun/förvaltning, kontaktperson), kvalitetssäkra skärgården (tydliga arbetsdokument på skötsel- och
underhållsåtgärder), erbjuda hälsosamma friluftsaktiviteter i olika regi – god samverkan och dialog mellan kommun,
föreningsliv och entreprenörer, infrastruktursatsningar samt bra information om dessa.
Bo och bygga
Åtgärder: erbjuda attraktivt och varierat boende för friluftsutövare i skärgården, en sammanhållen
bebyggelsestruktur, zonering av olika aktiviteter, värna allmänhetens tillgänglighet till stränder (strandskydd), satsa
mer på allmän tillgång än på privatisering av skärgården, underlätta skärgårdsutveckling genom anvisningar hur
områden skall nyttjas för friluftsliv, året-runt boende, stugområden, infrastruktursatsningar osv. , kvalitetssäkra
befintliga anläggningar, minska igenväxning av strandmiljöer, skapa fler skyddade områden.
Verka och utveckla
Genom att få fler som upptäcker skärgården kan vi öka antalet entreprenörer som erbjuder friluftsupplevelser.
Oerfarna friluftsutövare behöver stöttning och vägledning, guidade turer och möjlighet att hyra utrustning skapar
förutsättningar. Samverkan mellan olika aktörer är en framgångsfaktor och skärgårdsrådet fyller en viktig funktion.
Piteå skärgård bör ligga i framkant vad gäller IT-infrastruktur med gratis internet, ipad-navigering m.m.
Åtgärder: se friluftssatsningar som möjlighet till destinationsutveckling, se företag och entreprenörer som en resurs
inom skärgårdsutveckling, och stötta dessa, stärka friluftslivet genom samverkan med ideella föreningar, underlätta
nysatsningar och etableringar genom snabba besked och korta handläggningstider, satsningar på den rekreativa
turismen med naturmiljön som bas (wildlife watching, fågelskådning, fiske, kanot/kajakturism m.m.), fler
arrangemang och evenemang i skärgården. Ökad kunskap genom ett ”naturens hus” och bra informationsmaterial
Naturmiljöer
Skärgårdens natur är en av våra viktigaste tillgångar. Skärgårdens attraktionskraft, landskapsbild, naturvärden och
möjligheter till naturupplevelser påverkas negativt av storskaliga och areella exploateringar såsom skogsbruk,
vindkraft och stora byggnader/anläggningar. Den långsiktigt hållbara besöksnäringen bygger på småskalighet och
kräver balans i att utveckla näringen samtidigt som skärgårdens värden, resurser och attraktionskraft för besökare
bevaras. I dag finns ett glapp mellan besökarnas förväntningar på tillgänglighet och anläggningarnas skick,
resurserna för skötsel är små och utförda åtgärder begränsade.
Åtgärder: besöksnäringens utveckling sker genom småskalighet och balans. Studera och ta lärdom hur andra länder
använder skyddad natur (nationalparker, naturreservat, Natura 2000) för att marknadsföra, presentera, och
informera om sevärd natur, utreda möjligheten att i yttre skärgården bilda en nationalpark, synliggör vårt natur- och
kulturarv genom informationssatsningar (raststuga på Koskäret till Naturens hus, vägvisning, stig- och
ledmarkeringar), standard tas fram för färg, form och funktion och underhåll av skytning, eldstäder, bänkar och
byggnader, utökad samverkan internt inom kommunen. Förbättrat samverkan med Länsstyrelsen (dialog om
skötselresurser och åtgärder), kommunen begär att få ett kommunalt skötselansvar för fler reservat, agera för att
bilda fler natur- och kulturreservat, utreda och tydliggöra vilka områden som ska bevaras respektive utvecklas för
bebyggelse och besöksnäring.
Näringsliv
Skärgårdsturism är i dag i sin linda med stora möjligheter till utveckling, genom ökad tillgänglighet av skärgården och
öka dess attraktivitet som upplevelseplats.
Vision: Följa den nationella visionen 2020 om att fördubbla turistnäringens oimsättning genom focus på hållbar
destinationsutveckling genom utvecklade kluster av väl samordnade aktörer som ger destinationen hög
attraktionskraft som besöksmål.
Åtgärder: Kommunen måste i den kommunala översikts- och detaljplanen möjliggöra för näringslivet att utveckla
besöksnäringen i skärgården, Piteå skärgård bör marknadsföras under varumärket Bottenvikens skärgård, engelska
”Islands of Swedish Lapland”, Skärgården bör indelas i zoner för olika typer av etableringar och aktiviteter (inklusive
”tysa områden”, Destination Piteå bör vara plattform och koordinator för utvecklingsprojekt inom besöksnäringen,
8

Skärgårdsstrategi för Destination Piteå
en SWOT-analys genomföras och ta fram USPar (uniqwue selling points), tydliggöra ansvarsfördelning för
skärgårdsfrågor, workshops och utbildningar för aktörer/entreprenörer, utöka turbåtstrafiken, förbättrad servicenivå
i hamnar, landningsplatser i dewn inre skärgården, bättre information och marknadsföring på webben, utökat och
bättre standard på boende i skärgården, identifiera platser för turistanläggningar i skärgården.

Nedan presenteras en nulägesanalys (2013) av Piteå skärgård bl.a. utifrån hur skärgården presenteras på Destination
Piteås hemsida Pitea.se (endast företag och aktiviteter som presenteras där är medtagna i nulägesanalysen).
Nulägesanalysen ligger till grund för SWOT-analysen och efterföljande skärgårdsstrategi (vision och mål).
Nulägesanalysen följer följande struktur:
Naturen – Geografi, växter och djur.
Kulturen - kulturhistoria
Företagande och samverkan – Destination Piteå och skärgårdsentreprenörer
Infrastruktur – transport, äta, bryggor, m.m.
Boende – campingar, skärgårdsstugor
Aktiviteter & upplevelser

Dessa rubriker återfinns även i SWOT-analysen.

9

Skärgårdsstrategi för Destination Piteå
Piteå skärgård – Piteås del av Bottenvikens skärgård
Naturgeografi
Bottenvikens skärgård sträcker sig från norra delen av Skellefteå Kommun i Västerbotten till Finska gränsen vid
Haparanda och fortsätter sedan vidare på Finska sidan förbi Kemi. Skärgården har fått många olika namn, såsom
Ljusa kusten, Låga kusten, Väldens enda brackvattenskärgård, och världens enda Arktiska skärgård. Skärgården ligger
i norra delen av Bottenviken (yta på 36 800 km2, volym av 1 490 km3) med ett medeldjup på 43 m och största djup
148m, som tillsammans med Bottenhavet (66 000km2, 4 340 km3, medeldjup 68m och största djup 293m) bildar
Bottniska viken, den nordliga delen av Östersjön (420 00 km2, största djup 459 m). Skärgårdens kust i Norrbotten är
1 210 km (11% av Sveriges fastlandskust) varav 379 km inom Piteå Kommun (31% av Norrbottens kust). I Svenska
delen av Bottenvikens Skärgård finns enligt SCB8 3306 öar varav inom Piteå kommun 550 (17%) med en yta av 6 988
ha och total strandlängd runt öarna på 372 km. Totalt har Piteå kommun 751 km strandlinje i skärgården.
Skärgården i Piteå Kommun domineras av flera stora öar och halvöar (Bondön, Haraholmen, Renön, Sandön-Mjoön,
Trundön) som sträcker ut sig i NV-SO riktning beroende på att det var i denna riktning som inlandsisen drog sig
tillbaka vid avsmältningen. Piteälven bildar i sin förlängning en djupränna som i nordöst flankeras av en unik
undervattenssand- och grusås som på sina ställen sticker upp ovanför vattenytan och bildar en kedja av öar såsom
Sandskär, Lillhörun och Stenskär. De största öarna är Vargön 12,3 km2, Mellerstön 11,4 km2, Baggen 4,1 km och Jävre
Sandön 3,3 km2, samtliga dessa räknas av SCB som obebodda ”Robinson-öar” (ö > 3km2, med <1invånare/km2 och
med <3 byggnader/km2), vilket även gett upphov till namnet ”orörda vildmarksskärgården”.

Skärgården är på många sätt världsunik. Det subarktiska läget strax under polcirkeln ger dess arktiska karaktär med
vintertid ca 6 månaders fruset hav med unika isvallar, mörker med norrsken, och en sol som knappt når över
horisonten, fantastiska ljusa vårvintrar och sommartid midnattssol (Ljusa kusten). Namnet ”Låga kusten” (som
kontrast till världsarvet Höga kusten) kommer av att ingen av öarna är högre än 30 m (högst är Bergön i Kalix
skärgård) och att landhöjningen på 9 mm per år (1 m på 100 år) medför att nytt land ständigt stiger ur havet. Högsta
kustlinjen ligger i Luleå vid 220 meter över havet, vilket innebär att Piteå skärgård, när den 3 km tjocka inlandsisens
började avsmälta för 18 000 år sedan och frigjorde skärgården för ca 9300 år sedan9, låg hundratals meter under
havsytan och har sedan dess gradvis höjt. Därför har vi en ung skärgård som inte är mer än 3000 år, och huvuddelen
av öarna inte mer än 1000 år gamla med många små grynnor och öar yngre än 100 år. Öarna är därför relativt lite
kulturpåverkade med många obebodda öar. Unikt för skärgården och landskapet runt skärgården är även de
klapperstensfält som havets svallning skapat när landet rest sig ur havet och finare partiklar av vågorna
transporterats ut och avsatts på djupare vatten. Många öar får sin säregna karaktär av dessa klapperstensfält.
Bottenvikens skärgård är även unik som världens enda brackvattenskärgårdar med en salthalt som varierar mellan
0,05 – 0,4 %, dvs. en hundradel av världshavens salthalt på ca 3,5% salt (3,5 gram/dl vatten). En salthalt under 3%
kallas brackvatten och Östersjön har i snitt 1% saltvatten. Den låga salthalten i Bottenviken beror på den kraftiga
sötvattentillrinningen från de många älvarna (16 älvar från Umeå älv på svenska sidan, 12 större älvar på finska
sidan) som leder ut 3 600 m3/s (115 km3/år) sötvatten (motsvarar 7% av Bottenvikens volym/år) i Bottenviken och
spär ut havsvattnet. Piteå skärgård brukar även kallas ”Nordens Rivera” på grund av de långa sandstränderna vid
Piteå Havsbad och den relativt låga nederbörden (450-550 mm) och många soltimmar (snitt 1800 timmar) som gjort
att Bottenvikens skärgård ofta vinner sommarsolligan. Ytvattentemperaturen sommartid ligger i de djupare delarna
kring 13-16°, och i grundare vatten (<20 m) når bottentemperaturen upp till 10° och ytvattnet 15-17° och ännu
varmare i grunda vikar. Vintertid lägger sig isen i början av november i grunda vikar och täcker hela bottenviken i
8
9

Ansén, H. & Justusson, B. 2001. Öar i Sverige. SCB ISSN 1403-8978 Serie MI 50 SM 0101 – Miljövård.
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mitten av januari med en vanlig istjocklek på 70 cm nära kusten. Islossning sker normalt under maj månad.
Vattenstånded varierar inte av tidvatten utan variation i vindar, lufttryck och älvvatten tillförsel och kan variera upp
till två meter, med högsta uppnådda vattennivå 181 cm över normalvattenlinjen i Kalix (1984).

Växt- och djurliv i Bottenvikens skärgård
Även Piteå skärgårds natur är på många sätt unik. Kombinationen av det subarktiska läget, isläggning, landhöjning,
brackvattenmiljö, orördhet, grunda havsområden och långgrunda stränder ger speciella förutsättningar för växt- och
djurliv. Alla dessa förhållanden gör att Bottenviken blir ett artfattigt havsområde, som dock kan uppvisa ett stor
individantal. De unika bräckvattenförhållandena gör livsbetingelserna svåra för både marina saltvattensdjur och
växter, men även för många rena sötvattensarter, vilket gör att växt och djurlivet är ganska sparsamt jämfört med
andra miljöer. Vi hittar i skärgården därför en blandning av sötvattensarter, några få saltvattensarter och enstaka
brackvattenarter. I Luleåtrakten finns bara 10 marina djurarter (>1 mm) och inga marina växtarter (jämfört med 26
och 19 i Stockholmstrakten och 1500 och 350 på Västkusten). Havet är också relativt näringsfattigt (pga. forsforbrist)
men mängden organiskt material (humusämnen) som älvarna för med sig ut i havet utgör en viktig energikälla till
Bottenvikens ekosystem (40% av ekosystemets energi). Växtbiomassan uppgår endast till en tiondel (ca 7-10g
torrvikt/m2) jämfört med Östersjön, och djurbiomassan 200-400 gånger mindre i Luleå skärgård (2g torrvikt/m2)
jämfört med Asköområdet (300g torrvikt/m2). Primär-produktionen via växtplankton är dessutom förutom det
näringsfattiga havet även begränsad av den korta tillväxtsäsongen (4-5 månader) som bidrar till att de blågrön
kvavefixerade algerna (som ger algblomning i Östersjön) nästan helt saknas i Bottenviken. Den låga växtbiomassan
gör att även djurplanktonsamhället är artfattigt och domineras av några få arter av hoppkräftor och pungräkor, som
utgör viktig föda för fiskar. Havsbottnarna är extremt artfattiga, på djupare vatten bara två arter, vitmärla och
ishavsgråsugga (skorv) som livnär sig på organiskt bottenmaterialet, medan närmare kusten tillkommer några
sötvattensarter. Musslor saknas helt i Bottenvikens utsjö, och kustnära lever några sötvattensarter.
Kustnära utgörs havsbotten av artfattiga hårda bottnar (grus, sten, block och hällar) där isen rör om botten och
skrapar bort (ned till 28 m djup) organismer som etablerar sig under sommaren, och tillsammans med
vattennivåvariation skapar ogynnsamma livsbetingelser för fleråriga växter och fastsittande djur.. Den inre
skärgården är mindre utsatt för havets krafter och mindre påverkad av svallningseffekten. Här dominerar moränöar,
och fjärdar och vikar karakteriseras av mjuka och finsedimentbottnar med hög biologisk produktivitet. Stränderna
kantas av frodiga strandängar och mäktiga vassbälten som bidrar till ett rikt fågelliv. Dessa på sjökortet utsatta
”grundområden 0-3m” håller höga naturvärden med många insekter, kärlväxter och mossor och är viktiga för fåglar
och fiskproduktion. Att ständigt nytt land och öar stiger ur havet av landhöjningen innebär att jungfruligt land
öppnas för kolonisering av både växter och djur, och vi ser överallt denna succession av olika växtsamhällen från
strandlinjen in till de av människor orörda urskogarna. Mindre öar i de yttre delarna är ofta grus- och sandrika och
kraftigt ursvallat material (klapperstensfält) som ger en hedartad mager vegetation. På äldre och större öar bereder
barrskogar ut sig av tall, gran och björk. I Bottenvikens skärgård finns fyra unika (endemiska) växtarter som bara finns
här, dessa är strandögontröst (Euphrasia bottnica), bottenviksmalört (Artemisia campestris ssp. Bottnica),
bottenvikssvingel (Festuca rubra ssp. Nova) och gultåtel (Deschampsia bottnica). Andra karaktärsarter i Piteå
skärgård är saltarv, strandglim, åkerbär, strandvial, havtorn, hönsbär, strätta, strandkvanne. De flesta öarna i
skärgården är rika på bär av lingon, blåbär och hallon och läckerheter som åkerbär, hjortron, smultron och havtorn.
Unika djur som finns i Bottenvikens skärgård är de s.k. ishavsrelikterna (eller glacialrelikter) som blev instängda i
Bottenviken efter att inlandsisen smält. Dessa är bl.a. en liten pungräka (Mysis mixta), den fyrtaggade reliktmärlan
(”tångmärla”), skorven, vitmärlan, hornsimpan, siklöjan och vikaresälen, som tillsammans utgör en egen
näringskedja (vikaresälen äter gärna hornsimpa, som äter skorv, pungräka och vitmärlan). Det vanligaste djuret i
Bottenviken är den 8 mm stora vitmärlan (90% av alla bottendjur). Den upp till 9 cm stora gråsuggan Skorven (eller
ishavsgråsuggan, skrubba, skrävika, spånakärring m.fl. namn) är en karaktärsart i skärgården och är ett aktivt rovdjur
som äter vitmärlor och andra smådjur. Den äter även död fisk som fastnat i nät till förtret för fiskare. Den är ett
viktigt renhållningsdjur på havsbotten och föda för flera fiskar och vikaresälen. Vikaresälen är den ena av två sälarter
i Bottenviken, och lever utspridd och ensamt kustnära och går djupt in i vikar och älvmynningar. Den lever
huvudsakligen av strömming, simpor och skorv, till skillnad från gråsälen som återfinns i stora grupper i
ytterskärgården. Gråsälen lever av strömming, laxfiskar m.fl. och ställer till stora besvär för yrkesfiskare. I
Bottenviken finns 11 marina fiskarter och ett 20-tal sötvattensarter. Den vanligast förekommande fisken är
hornsimpan, och den vanligaste marina fisken är strömming. Sötvattensfiskar såsom harr och fjällröding kan hittas i
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skärgården och lax och havsöring är viktiga sportfiskearter. Andra viktiga sötvattensarter är gädda, abborre, lake, sik,
löja och mört, och bland marina fiskar hittar vi storspigg, tånglake och kusttobis. Siklöjan (Coregonus albula) är en
laxfisk som sedan urminnes tider har fiskats längs bottenvikens kust och varit en viktig del av befolkningens
traditionella mathushållning. Den kräver en låg salthalt, (0,2-0,4 promille) för att leka på grunda vatten under hösten
då den fiskas. Romen från siklöjan har blivit en eftertraktad delikatess med ett eget varumärke - ”havets guld” - Kalix
Löjrom, et namn på rom från siklöja som fiskats i september från Piteå till Haparanda av 35 fiskare med speciellt
tråltillstånd. Siklöjan som fisk lanseras nu även som en gastronomisk delikatess. Bland skärgårdens karaktärsfåglar
återfinns småskrake, svärta, strandskata, rödbena, grågås, fisk- och silvertärna, havs, sill – och gråtrut, tobisgrissla,
havsörn, dvärgmås, skräntärna, labb, sillgrissla och storskarv. Bland däggdjur hittar vi främst gråsäl och vikare, och på
öarna älg, rådjur, strö-renar, skogshare, rödräv och numera även björn på de stora öarna. I inre skärgården kan vi
stöta på bäver och bisamråtta och den introducerade minken..
I Piteå skärgård bildades 1969 nio reservat (av totalt 20 i Piteå kommun) som sedan 1997 blev naturreservat och
Natura 2000 områden (Stor-Räbben 3555ha, Bondölfjärden-Stenskär 5510 ha, Halsören 37 ha, Skabbgrundet 37ha,
Patta Peken 1910 ha, Vargödraget 350 ha, Leskären 63ha, Döman 74ha, Lilla Björn 67 ha, Koskäret 173 ha), samt tre
fågelskyddsområden (Örsgrönnan, V:a Storfjärdsgrundet, Berskärgsgrundet) och landstigningsförbud på 8 öar och
grund (Klingergrundet, Klingergrundsrevet, grundet NO om Storstensrevet, Storhörun, Lillhörun, Gråsjälhällan,
Timmermannen, Pattapeken). Stora delar av kusten i Piteå och skärgården är utsatt för ett hårt exploateringstryck.
Den skyddade landarealen i kommunen uppgår till knappt 0,7 procent - därav utgör skyddad landareal i skärgården
knappt 0,2 procent (ca 509 ha) av kommunens yta. Därutöver är 11 094 ha vattenområden skyddade. För
vattenområdena finns sällan några särskilda restriktioner gällande t ex jakt och fiske formulerade i
reservatsbesluten. Mer än 50 % av fastlandsstränderna är exploaterade av bebyggelse, pirar etc. För öarna är
exploateringsgraden lägre, knappt 20 %.
Kustlandet bönder har sedan 1300-talet och troligen tdigare använt öarna i havsbandet som utgångspunkt för fiske,
sälfångs och fågeljakt. Skogen har då skattats på virke till sjöbodar, till ginstgårdar för att hänga upp nät och till
bränsle. Skogbruk i skärgården började i större skala från mitten av 1800-talet, med timmer till kustsågarna. I dag
finns skog som är äldre än 120 år på 20% av skogarealen i skärgården 10. I Norrbottens skärgård finns det ca 77 000
ha skogsmark, 9 000 ha jordbruksmark och 32 000ha övrig mark (68% skogsmark, 8% jordbruksmark, 4% myr, 9%
berg, 4% fridlyst & militär mark och 10% övrig mark). Skogen fördelar sig på 33% tall, 50% gran, 14&björk och 3&
övrigt löv (al, rönn m.m.).

Skärgårdens kulturhistoria
Förutom de unika naturvärdena har Piteå skärgård även ett stort kulturhistoriskt intresse med mänskliga spår som
sträcker sig 5000 år tillbaka i tiden. I Bottenvikens skärgård återfinns ett 100-tal av Sveriges ca 300 forntida labyrinter
från bronsåldern och framåt, varav ett 20-tal inom Piteå Skärgård och säkert många ännu oupptäckta. De äldsta
labyrinterna i Norrbottens skärgård är troligen från 1300-talet medan själva labyrintsymbolen kan spåras 3000 år
tillbaka till Medelhavets bronsålderskulturer. Den högt belägna labyrinten ligger på Högberget i Jävre på 90 m höjd
och är daterad till 1290, och vackra labyrinter kan beskådas på bl.a. Stenkär, Kluntarna och Stor-Räbben. I Jävre finns
Arkeologstigen upp på Högberget med 3000 år gamla spår i form av rösen och stensättningen ”liggande hönan”.
Andra forntida lämningar som vittnar om människors långa närvaro i skärgården är kompassrosor, ginstgårdsrösen
och tomtningar, t ex de från 500-talet på Stor-Räbben. Fiske och säljakt har varit huvudförsörjningen för
kustbefolkningen och från 1500-talet härstammar de äldsta fiskelägren såsom det på Stenskär. Gamla fiskeläger
finns även på bl.a. Mjoön, Stor-Räben, Svarthällan, Kluntarna och Piteå Rönnskär, och gamla fiskestugor finns på
många öar. Säljakt på vikare och gråsäl under sälarnas fortplantningstid i drivisområden har under årtusenden
bidragit till kustbonas försörjning. Enbart i Österbotten dödades under 1500-talet ca 15 000 sälar årligen och
säljakten intensifierades under 1900-talet början då det även utgick skottpengar på säl tills de blev fridlysta 1974. I
dag är säljakt i form av skyddsjakt åter tillåten. Fantastiska historier och bedrifter av säljägare ingår i skärgårdens
kulturarv. Från fiskelägren fiskade man lax och strömming och vintertid isnotfiske efter siklöja. Andra lämningar efter
fisket är t ex utsiktstornet på Stenskär, ginstgårdar att torka näten på, och för sjöfarten ensmärken, båkar såsom på
Stor-Räbben från 1825 och Bondökallana från 1859, och fyrar. En av landets äldsta fyrar, Skags fyr som var i drift
1871-1925, står nu på land i Jävre som påminnelse om den 20-åriga fyrbyggnadstiden (1957-1987) vid Sandholmen
10
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där 27 kasunfyrar byggdes. Piteå hade även Norrlands första storvarv, Prins Carls varv (1830-1865) vid Mastviken i
Inre fjärden, där ett 40-tal stora segelfartyg byggdes. Inre fjärden visar upp en fantastisk träindustrihistoria där
Norrlands första ångsågar byggdes vid Bergsviken 1858 och utvecklades till en storskalig träindustri rund fjärden.
Lämningar utgörs bl.a. av Sveriges längsta spink-kaj (7 km), konstgjorda spink-öar såsom Fyrkantstön och
Ballastholmen, linbana för träspån över Inre fjärden (1929-1966), det förlista vraket av S/S Munksund 5 som sjönk
1964 vid Storfors varv, och mängder av industrilämningar på mytomspunna platser såsom Fingermanholmen och
Tingsholmen. Här finns även Piteås ”Golden Gate” - Öholmabron efter den nu bortglömda dans- och festplatsen
Öholma i Piteåälven. Andra mytomspunna platser är Rövarviken på Fårön, Ryssgrundet, Fördärvet, Kaptensudden,
och Perstålsviken på Vargön efter den legendariske fiskaren Per Stål, samt dagbrotten från 1700-talet vid Själahällan
på Baggen med anknytning till Daniel Solanders far. Piteå skärgård är även omnämnd av Carl Linné under sin
Norrlandsresa 1732 när han hittade orkidén korallrot på Långörarna och besökte Grisberget som då var en
skärgårdsö. Även namnen Grisberget, Fårön, Nötön, Renön och Vargön med Koskäret vittnar om skärgårdsöarnas
historia, såsom fäbodsdrift på Vargön på 1700-talet, eller de fem tjärdalarna på Vargön, den största 25 m i
genomskärning. Namnet Renön anknyter till det renbete som samebyarna i Piteå Lappmark bedrivit i skärgården
såsom Östra Kikkejaure sameby på Mellerstön och Luokta-Mavas sameby på Vargön, och som fortfarande pågår
vintertid. Andra kulturhistoriskt intressanta platser är Johan Fjellströms stuga från 1866 på Laxskäret, Nummerhällan
från 1750 På Stor-Räbben med anknytning till Carl Linné och Anders Celsius, samt de otaliga förlisningsplatser och
skeppsvraken i skärgården, enbart på Vargöns nordöstra sida finns sex förlisningsplatser11. Piteå stads flytt för att
anpassa sig till landhöjningen och röjningen av Häggholmen för det nya Piteå och stensättningarna av Sundskanalen
och nu återstående Strömsundskanalen och anläggningen av södra hamns pir utgör intressant historia med
anknytning till skärgårdens kulturhistoria, liksom namnet Kurirkajen vid Norra hamn där ångaren ”kurir” trafikerade
sträckan Piteå – Luleå 1902 - 1928. Vid Västra kajen finns i dag i ett av de gamla magasinen som på 70-talet räddades
från djuphamnen och gamla piren vid nuvarande Coop, Piteå Båtmuseum, som visar gamla träbåtar, gamla
båtmotorer, fiskeredskap och redskap för säljakt och där man även håller båtbyggarhantverket vid liv. Västra kajen
Campig och Gästhamn har även blivit en kulturhistorisk mötesplats med kulturarrangemang med marin anknytning
och den årliga Bottenvikens skärgårdsfest. Kulturhistoriskt finns i skärgården en mängd skrönor och historier,
artefakter, platser och lämningar som kan tas tillvara och omsättas till intressanta kulturhistoriska upplevelser.

Sevärda platser som presenteras på Pitea.se, samt upplevelseplatser identifierade och rekommenderade av skärgårdsentreprenören Guide Natura.
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Företagande och samverkan
Destination Piteå och Piteå Skärgård
Forskning, bl.a. Ossi Pesämaa´s avhandling 200712 visar att nätverk och kluster av företagare är viktiga inte enbart för
företagsutveckling utan även för destinationsutveckling. Den lokala destinationsorganisationen Destination Piteå
E.F. med ca 120 medlemsföretag har en viktig uppgift att underlätta nätverk och klusterbildningar av entreprenörer
för samarbete och produktutveckling. Paketprodukter som inkluderar resa-bo-äta-göra kräver samverkan av flera
företag och därmed nätverkande och företagskluster. För att utveckla produkter och all-inclusive paket i skärgården
spelar därför den lokala destinationsorganisationen och dess organisation, mål och verksamhet en avgörande roll för
att stimulera utvecklingen. För skärgårdsutveckling kommer förutom Piteå Kommun även Destination Piteå E.F. att
vara huvudaktör och därmed modell för skärgårdsutveckling för övriga destinationer inom Bottenvikens skärgård.
För att möta framtida utmaningar och kunna bidra till den nationella strategin för besöksnäringen har den lokala
destinationsorganisationen Piteå Presenterar E.F. ändrat både namn och organisation. Nytt namn f.o.m. 2013 är
Destination Piteå of Swedish Lapland E.F. och organisationen kommer att byggas upp som en ”plattformsorganisation” där destinationsutvecklingsinsatser sker i form av externt finansierade projekt uppbackade av en
organisationsplattform, finansierad av kommun och medlemsföretag. Projekt för skärgårdsutveckling kan t ex. vara
externfinansierade t ex av Mare Boreale. En ny vision, mätbara mål och strategi för destinationens utveckling har
tagits fram där visionen 2020 är: Destination Piteå ska vara den ledande innovativa och hållbara destinationen inom
Swedish Lapland.

Destination Piteå of Swedish Lapland E.F. organisation (a) och samverkan med regional och nationella organisationer (b).

Inom destinationen Piteå finns även ett nätverk av hantverkare och små upplevelseentreprenörer organiserade som
Piteå Unika E.F med ett 30-tal företag och konstnärer. Nätverket är en viktig resurs för att hitta kluster av aktörer för
skärgården och har drivit ett Mare Boreale projekt ”Kanotvåg i Norr” som avslutades 2013. Även Piteå Kommun har
varit aktiv i skärgårdsutvecklingen genom Kultur och Fritid som äger ett antal skärgårdsstugor som driftas på
entreprenad av Guide Natura, sponsrar skärgårdsturer med turbåtar och står för infrastruktur (bryggor m.m.) i
skärgården. Kultur och Fritid har även drivit ett Mare Boreale projekt att utveckla vinteraktiviteter i Piteå skärgård
som avslutas 2012. Vidare så bedriver Piteå kommun genom Mark och Skog förbättringsarbeten inom naturreservat i
skärgården, såsom återställande av sandmiljö på Koskärets naturreservat på Vargön och uppskyltning på StorRäbben. Dessutom har LTU vid programmet Upplevelseproduktion inom ett flertal kurser såsom turismkursen,
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Konferens och Incentive kursen m.fl. jobbat med produktutveckling för Piteå skärgård, ibland med skarpa case med
beställare (t ex. Swedish Lapland Incomming, Piteå Kommun), ibland med påhittade beställare inom Konferens och
incentive. Därmed finns en idébank till skärgårdsupplevelser att tillgå och vidareförädla. Syftet med den nya
destinationsorganisationen Destination Piteå är att samla alla utvecklingsinsatser på samma plattform för bättre
koordinering och samverkan mellan olika projekt och aktörerna.
För att stimulera och samordna skärgårdsutvecklingen har Piteå Kommun Kultur & Fritid samlat ett Skärgårdsråd för
att koordinera skärgårdssatsningar. Dessa har berört främst de ”hårda” infrastruktursatsningarna och inte handlat
om att paketera aktiviteter och skärgårdsupplevelser. Med i skärgårdsrådet sitter representanter för båtklubbar,
skärgårdsöföreningar, representanter för skärgårdsentreprenörer och representanter från olika förvaltningar inom
Piteå Kommun.
Antalet skärgårdsentreprenörer är starkt begränsat till ett handfull utöver Piteå Havsbad, och insatser av Piteå
Kommun och Destination Piteå (tidigare Piteå presenterar) inte har lyckats att öka antalet entreprenörer i
skärgården och därmed öka antalet erbjudna upplevelsepaket. Dels har inga specifika skärgårdspaketeringsinsatser
tidigare genomförts, dels har incitamentet för små företag t ex inom Piteå Unika varit begränsade att etablera sig i
skärgården pga. kunskapsbrist om skärgården och dess resurser, dels tidigare brist på infrastruktur i skärgården.
Varken kommunen eller destinationsorganisationen har haft en strategi och mål med skärgårdsutvecklingen, och
utvecklingsinsatser har därför inte harmoniserats utan skett på olika aktörers initiativ. Avsaknad av mål och strategi
för skärgården har därför inte heller uppmuntrat aktörer och entreprenörer att satsa på skärgården. Genom att ta
fram en destinationsgemensam strategi för skärgårdsutveckling, som en del i en större strategi för destinationen,
och genom kompetenshöjande insatser bland befintliga lokala entreprenörer kan både intresset och incitamentet
ökas att etablera verksamhet i skärgårdsmiljön.

Piteå Havsbad och Bondön. Foto Klas Aråker.

15

Skärgårdsstrategi för Destination Piteå
Infrastruktur i Piteå skärgård
Piteå skärgård är till stor del en outnyttjad resurs för upplevelser för utomstående eller bofasta utan egen båt eller
skärgårdsstuga. Därför har Piteå kommun satsat på ökad tillgänglighet via utbyggnad av infrastuktur i skärgården.
Bland annat utförs muddring (Södra hamn och Rosviks hamn) samt en upprustning av stadens hamnar och
angöringsbryggor ute på öarna. Av kommunen skötta anläggningar finns angöringsbryggor på Baggen, Koskäret,
Vargön, Stenbergsviken, Mellerstön, Stor-Räbben, Mosesholmen, Stenskär och Fingermansholmen. På dessa platser
finns även grillplatser och toaletter och på vissa (tre öar) bastu och vindskydd. Vidare finns ett antal grillplatser på
fastlandet.

För att öka tillgängligheten av skärgården har Piteå kommun har satsat på turbåtstrafik som 2013 bestod av
kryssningar med M/S Laponia samt turbåtstrafik med L-Lines M/S Favourite för 60 personer och M/S Forte för 5-8
personer. Turerna har gått till Piteå Rönskär (med strandhugg på Stenskär och Jävre) samt till Stor-Räbben på
helgerna. Samtliga dessa turer är subventionerade av Piteå Kommun. Dessutom finns det två entreprenörer som kör
båttaxi. Dessa är Sten Olsson Skärgårdstaxi med båten Tittut af Piteå med kapacitet för 6-7 personer (såld inför 2014)
och Guide Natura med båttaxi Thea med kapacitet för 6. Dessa kör kommersiella beställningsturer, men kör även av
Piteå kommun sponsrade transporter ut till hyrstugorna på Baggen, Vargön och Mellerstön. Planer finns på inköp av
en 12-personers turbåt till sommaren 2014. Dessutom finns ett antal entreprenörer som erbjuder charter med
svävare, bastubåt, skötbåtar och ribbåt. Utöver dessa finns även kajakuthyrning på Renön med filial vid Västra Kajen
samt kanotuthyrning vis Storstand.
Skärgården saknar i stort förtärningsmöjligheter. Förutom en kiosk på Piteå Båtklubba Svinöra och på
caféer/restauranger på fastlandsbaserade campingar finns inga förtäringsanläggningar i skärgården, vilket utgör ett
problem för turbåtstrafiken.
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Boende i Piteå Skärgård
Boendet i skärgårdsmiljö är på öarna fortfarande starkt begränsat till de 7 enkla övernattningsstugor ned en
bäddkapacitet på 35 bäddar samt de kustnära campingarna och stugbyarna. Piteå kommun äger två 5-bäddars
övernattningsstugor på Vargön och en 4-personers stuga på Mellerstön samt en för 2013 ny fyrabäddars stuga på
Stor-Räbben uppfördes 2013. Dessa stugor sköts på entreprenad av Guide Natura. Utöver dessa finns fyra 4-bäddars
stugor på Baggen för hyra genom en jaktförening. Samtliga är självhushållsstugor utan el och vatten. Vidare finns på
Svinören Piteå båtklubbs anläggning med kiosk, en storstuga med dansgolv, ungdomsstuga med boendemöjlighet för
främst medlemmar i båtklubben. Utöver dessa ca 35 bäddplatser i skärgården finns fastlandsbaserat boende genom
flera campingar längs kusten såsom Borgarudden, Fårön, Pitsund, Piteå Havsbad och Västra Kajen Camping och
Gästhamn. Skärgårdshotell eller vandrarhem saknas ute i Piteå skärgård. Guide Natura planerar att även förmedla
privata stugor för uthyrning inom konceptet Piteå Skärgårdsstugor.
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Aktiviteter och upplevelser
Trots flera olika insatser, bl.a. projekten BotnianArc, Bottensvikens skärgård, och lokala destinationers
produktutvecklingsprojekt, så saknar Destination Piteå nästan helt produkter i form av all-inclusive-paket i sin
skärgård (www.pita.se). Den stora turistmagneten i Piteå Skärgård är Piteå Havsbad som erbjuder ett brett
spektrum av boende, aktiviteter och upplevelser inom sin resort anläggning och inriktar sig främst på semestrande
familjer under sommaren och under övriga året incentiv- och konferensgrupper. Piteå Havsbad har i dag begränsade
aktiviteter i skärgården utanför anläggningen, förutom att man vintertid erbjuder snöskoter- och hundspannsturer
samt turer med isbrytaren Arctic Explorer för konferens- och incentivgrupper. Utöver detta finns i dag bara en
entreprenör, Guide Natura, som erbjuder aktiviteter och upplevelser i Piteå skärgård i form av kajakturer och
guidade båttur sommartid, och vintertid har Piteå kommun, bl.a. via ett Mare Boreale projekt satsat på Piteå Winter
Week och en skridskoarena, båda stadsnära aktiviteter som ej berör yttre skärgården. Vidare bedriver Piteå
Kommun en turbåtsverksamheten till Piteå Rönnskär och till Stor-Räbben med som ger mellan 1 000 -1 500
personer får möjlighet att uppleva skärgården. Totalt är det ett 20 tal skärgårdsaktiviteterna som marknadsförs
genom turistbyrån och Destination Piteå E.F. Dessa utgörs av dagsturer sommartid med fiske, kajak eller
båttransporter och vintertid skridsko/skidor och skoteruthyrning, samt boende i kommunens skärgårdsstugor.

Guide Natura har åt Piteå kommun tagit fram 20 kajakleder och i landskapet utmärkta isättningsplatser för kanot
som inom Mare Boreale projektet ”Kanotvåg i Norr” har uppgraderats och utvidgats att involvera även Skellefteå
och Luleå samt kunna presenteras digitalt (se kartan nedan). Kanotvåg i Norr har även utvecklat en Kajakeskader i
samband med Bottenvikens skärgårdsfest samt till sommaren 2014 utvecklat ett kajaklopp från Piteå till Luleå
”Bothnia Midnight Sun Kayaking”. Detta lopp kompletterar därmed de vinterlopp som Botnialoppet utvecklat,
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ursprungligen långfärdsskridsko mellan Piteå och Luleå, men pga. isförhållanden så kör man nu ett skid-, hundspann
och cykellopp mellan Piteå och Luleå. Vintertid populärt är Piteå Ice Arena i Nordfjärden med isbana, skidspår och
skridskouthyrning, samt Fårörunt arrangemanget. Inom ett Mare Boreale projekt Piteå Winter Week har det funnits
planer på att utveckla skridskolopp på internationell basis.

Karta över Piteå skärgård med naturreservat, hamnar, uthyrningsstugor, kajakleder och iläggningsplatser för kanoter.
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SWOT-analys av skärgården inom Destination Piteå
Syftet med en SWOT-analys (Strengths, Weakness, Opportunities, Treats) är att få en överblick av ett område och
lyfta fram starka sidor och identifiera utvecklingsmöjligheter och hinder för utveckling. Denna SWOT är baserat på
Wikströms och Oxlings förarbete till en skärgårdsstrategi, Mare Boreales utvecklingsstrategi och Mare Boreale
projektets workshops och övriga inspel och observationer kring Piteå Skärgård.

Styrkor
Naturen:
Unik subarktisk brackvattenskärgård – enda i världen
Stora unika naturvärden, stor variation i naturmiljöer
Skiljer sig i karaktär mot Luleå skärgård och övriga delar av Bottenvikens skärgård
Vildmarkskaraktär - vildmarksskärgården
Många naturreservat
Tystnad – möjlighet för återhämtning, kontemplation och rehabilitering
Ej överexploaterad
’ingen algblomning
Nära till staden – naturen inpå knuten
Grund och säker skärgård för paddlare
Många säkra anläggningsplatser för båtlivet
Kontrastrik, ljus/mörker, värme/kyla, midnattssol/norrsken
Många olika säsonger
Lång nederbörd och många soltimmar
Lång vintersäsong – 6 månaders is
Kulturen:
Ö-bebyggelse koncentrerat i fiskeläger/stugbyar
Många fornlämningar och hög koncentration av labyrinter
Verksamma yrkesfiskare
Många fritidsbåtar
Aktivt och starkt förreningsliv, båtklubbar, öföreningar, hamnföreningar, skoterklubbar, Båtmuseeet m.m.
Företagande och samverkan:
Inte överexploaterad turistiskt, det mesta ogjort - utrymme för innovativ utveckling
Destination Piteås vision att vara ledande, innovativa och hållbara destinationen inom Swedish Lapland
Edsjälar bland entreprenörer och föreningar
Aktiva entreprenörer som vill bibehålla en orörd skärgård och utveckla en hållbar småskalig turism
En av Bottenvikens skärgårds två Naturens Bästa certifierade eko-turismföretag
Företagsnätverk – Piteå Unika
Nära samverkan med akademin (LTU upplevelseproduktion)
Kommunsamverkan inom Bottenvikens Skärgård för gemensam skärgårdsutveckling
Mare Boreale Leader projekt för skärgårdsutveckling
Infrastruktur:
Piteå Kommun satsar på skärgården; muddringar, Bondökanalen, uthyrningsstugor, angörningsbryggor, upprustning av
naturreservat, turbåtar
Tillgång till allmänna, anläggningsbryggor, bastu, raststugor och eldplatser
Skoterleder vintertid
Sveriges enda utmärkta kajakleder och isättningsplatser för paddlare
Turbåtstrafik
Två taxibåtföretag möjliggör för icke-båtfolk att besöka skärgården och uthyrningsstugor
Aktiv hamn med fraktbåttrafik – ger havskaraktär
Sjöräddningsstation i Piteå
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Boende:
Billigt boende
Piteå Havsbad camping, upplevelseland & konferensanläggning
Uthyrningsstugor på fyra öar
Flera kustanknutna campingar
Aktiviteter & upplevelser:
Eget gastronomiskt varumärke - Kalixrom
Skridskoarena och Fårön Tunt
Botnia skidlopp och Bothnia Midnight Sun kayaking event
Bottenvikens Skärgårdsfest
Piteå Havsbad – Nordens Rivera – starkt varumärke
Arctic Explorer – väldens enda privata turistiska isbrytare
Kajakuthyrning, långfärdsskridskouthyrning
Fiske – Jävrebodarna

Svagheter
Naturen:
Bryttider höst och vår
Starkt varierande vattennivåer
Kulturen:
Ingen fast boende öbefolkning
Många oanvända eller sällan använda skärgårdsstugor
Dåligt utforskad och utvecklad lokal gastronomisk kultur
Fiske och jakkultur som håller på att glömmas bort
Dålig tillvaratagande av kulturhistoria och lokal historia (historier)
Hög medelålder bland stugägare
Företagande och samverkan:
Inget tydligt ansvar för skärgårdsutveckling – inom kommun eller Destination Piteå, måna skilda som jobbar med skärgårdsfrågor
Långa handläggningstider inom kommunen
Ingen skärgårdsförening
Ingen gemensam syn på skärgårdens varumärke och utveckling
Otydlig bild av varumärket skärgården
Få skärgårdsentreprenörer (< 5)
Få besökare till skärgården
Svag besöksnäringsinfrastruktur
Ett stora turismföretag (PHB) – övriga små mikro/deltidsföretag
Hemmablindhet som hinder till innovation och nytänkande
Infrastruktur:
Underutvecklad infrastruktur
Ingen egen turbåt i Piteå, få turer
Ingen handikappsanpassning
Svårnavigerade hemsida (Pitea.se) om skärgården
För många webbportaler om skärgården (pitea.se, bottenvikensskargard.se, bottenviken.se)
Ingen internet infrastruktur i skärgården
Boende:
Låg standard på boendet i skärgården – inget exklusivt boende
Få boendealternativ, inget gruppboende, vandrarhem eller hotell/lodge i skärgården
Ingen kafé eller restaurangverksamhet i skärgården (förutom PBK – Svinören)
Aktiviteter & upplevelser:
Få upplevelseerbjudan och paket, bara två bokbara paket i skärgården
Svårt att boka aktiviteter och paket via internet
Okänt besöksmål lokalt, regionalt, nationellt och internationellt
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Svårt att få investeringskapital inom besöksnäringen
Inga fisketurism entreprenörer

Möjligheter
Naturen:
Normalt bra sommarväder (Norrlands Rivera)
Möjlighet till wildlife watching, sälsafari, fiske och annan naturbaserad turism
Guidad Isvall och is-safari turism
Utveckling av långfärdsskridsko, snöskovandring, isjakt, spark och skidturism på isen
Möjlighet att vidareutveckla vinterturism i skärgården
Skapa världsarv eller nationalpark av yttre skärgården
Fler naturreservat med infrastruktur för beökare
Kulturen:
Möjlighet till kulturturism – labyrinter, historisk säljakt
Möjligheter att tillvarata historier, skrönor och mytolog från skärgården till kulturupplevelseri
Företagande och samverkan:
Piteå kommuns mål som hållbar kommun och destination
Skapa starkare nätverk och företagskluster
Satsa på internationell marknad
Fler etablerade företag inriktar sig på skärgården
Nya skärgårdsentreprenörer och företag
Möjlighet att Destination Piteå tar en samverkande funktion för skärgårdsutveckling
Möjlighet till tripel/pentahelix samverkan kring skärgårdsutveckling
Flera framtida Mare Boreale projekt som grund till skärgårdsutveckling
Kommunernas samverkan inom Bottenvikens Skärgård med gemensamma utvecklingsstrategi
Swedish Lapland Tourism satsar på Bottenvikens skärgård
Trender inom turism (naturturism, stark tillväxt, söker nya destinationer)
Nya målgrupper LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainability) som söker autenticitet
Bygga ett starkt varumärke med tydliga USP för olika målgrupper
Satsa på friluftsliv som destinations och besöksutveckling
Infrastruktur:
Planer på att få en 12-personers turbåt till Piteå/Skellefteå
Uppstartad utveckling av Renöhamn med skärgårdskafé, kajakcenter, servishus m.m.
Handikappanpassa hamnar, båtar och besöksmål i skärgården
Bondökanalen öppnar för mer båttrafik och en inre farled
Underhåll och muddring av hamnar
Boende:
Utveckla eko-lodge och vandrarhem
Fler bäddar i skärgården genom fler uthyrningsstugor, kommunägda och privata
Utveckla exklusivt kvalitativt småskaligt boende i skärgården
Aktiviteter & upplevelser:
Vidareutveckla åretruntaktiviteter
Utveckla gruppaktiviteter för MICE (möten, Incentive grupper)
Möjlighet att zonera skärgården för olika typer av aktiviteter
Piteå redan känd som destination och sommarstad
Kanaliserad massturism till Piteå Havsbad
Etablering av besöksmål och aktiviteter i skärgården som lockar utländska besökare både via egen båt och som turister
Piteå Winter Week - vidareutvecklas
Vidareutveckla Bottenvikens Skärgårdsfest
Botnialoppet och Bothnia Midnight Sun Kayaking
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Hot
Naturen:
Klimatförändringar med ökad nederbörd och mer frekventa stormar under sommarhögsäsong
Klimatförändringar som minskar vintersäsongen eller helt omöjliggör vinteraktiviteter i skärgården
Utfiskning
Otjänliga fiskar som föda, otjänligt badvatten (dioxin m.m., utsläpp från gruvnäring m.m.)
Etableringar av vindkraftparker i skärgården
Överexploatering av massturism
Kulturen:
Lokal kultur och kulturhistoria försvinner – glöms bort
Motstånd hos lokalbefolkning mot besöksnäring och turism – vill ha sina pärlor för sig själv
Företagande och samverkan:
Konkurrens från andra skärgårdar (Höga kusten, Finska skärgården, Luleå Skärgård)
Eldsjälar bland entreprenörer och föreningar ger upp
Inget samarbete mellan olika intressenter lokalt – alla går sin egen väg
Samverkan mellan skärgårdskommuner upphör
Ingen fortsättning på Mare Boreale och möjlighet att få investerings & projektbidrag
Försämrat samverkan mellan kommun och entreprenörer och med akademin
Stark opinion mot fortsatta skärgårdssatsningar (allokering av skattemedel)
Dragning av Bothniabanan (Södra Hamn)
Höjda kommunikationskostnader
Infrastruktur:
Befintlig infrastruktur (bryggor, bastur, spänger, båtleder, vandringsleder, m.m.) underhålls ej
Uppgrundning av leder, hamnar och angöringsvikar pga. landhöjningen
Boende:
Skärgårdsstugor underhålls ej
Utökat strandskydd som hindrar boendeutveckling och näringsetablering
Aktiviteter & upplevelser:
Etablering av massturismanläggningar och verksamheter i yttre skärgården
Konflikt mellan motoriserat friluftsliv och övrigt naturbaserat friluftsliv och turism

Sammanfattande SWOT (3 punkter):
Styrkor:
1. Unik säregen arktisk natur
2. Tystnat och orördhet, möjlighet för återhämtning,
kontemplation och rehabilitering

3. Vilja och möjlighet till pentahelix samverkan kring

Svagheter:
1. Dålig samverkan och ledning av
skärgårdsutveckling
2. Begränsad infrastruktur och låg standard
3. Få aktörer och litet utbud av upplevelser

skärgårdsutveckling

Möjligheter:
1. Stark koordinerad strategisk satsning under
samverkan av Destination Piteå E.F.
2. Satsning på nationell och internationell marknad
och målgrupper
3. Innovativa, hållbara och unika
upplevelseerbjudanden i samverkan

Hot:
1. Industriella etableringar (vindkraft, massturism)
2. Ovilja eller oförmåga att samverka
3. Omprioriteringar av offentliga resurser med
bristande underhåll av infrastruktur
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Skärgårdens värden
Vilka värden representerar ska representera Piteå skärgård? Ett värde ger en känsla av vad som karakteriserar
skärgården.

Inkommit synpunkter:







Orörd, naturen, naturskönt, naturupplevelser, storslaget, känsla av vildmark
Tystnad, stillhet, frihet, kontraster, livskvalitet, lugn och ro, njutning, ej överexploaterat
Ljusa skärgården
Genuina kulturmiljöer, unik natur och kultur, kulturhistoria
Tillgänglighet, säkerhet, tillgänglig skärgård – transport, bryggor, grillplatser, utedass, drickvatten
Varumärket labyrinter

Värden för Piteå skärgård:

Kontrastrik, unik orörd natur, unik genuin kultur, stillhet för njutning, ro och livskvalitet.

Varumärke för Piteå skärgård
Pointar - ”Points of Interest”, USP - ”Unique Selling Points”
Genom vilka “bilder”, ikoner och begrepp vill vi marknadsföra och sälja skärgården nationellt och internationellt?
Varumärket är viktigt för vilka förväntningar en besökare har på skärgården men bidrar också till den självbild och
stolthet ortsbefolkning och entreprenörer känner för sin skärgård. Pointar och USPar är de säljargument vi använder
för att sölja in skärgården till potentiella besökare.

Inkommit synpunkter:











Vildmarkskänsla (stillhet, utrymme, frihet), orörd natur, tystnad, rent, trygghet, naturnära, avslappnande
Orörd skärgård, äkthet
Landhöjningslandskap – jungfrulig mark
Ljuset mellan himmel och hav
”Piteå din skärgård” – göra skärgården till sin egen plats
Plats för yttre (space for minds) och inre (open you mind) resor.
Labyrinter, båkar, kulturhistoria (skogshistoria, flottning, industrihistoria), natur- och kulturmiljö
Låga/ljusa kusten, ljus/mörker & kallt/varmt, kyla & mörker, året om skärgård, midnattssol, havsisen, packis
Piteå havsbad, Arctic Explorer isbrytaren
Unika upplevelser – jakt, fiske, sälar, historia, friluftsupplevelser för alla

USPar har för Piteå skärgård:
Arktiska ljuset sommar och vinter, Packis, Labyrinter, Nordliga Rivieran, Vildmarksskärgården, Öriket
som växer ur havet.
Varumärke: Differentierat varumärke för olika målgrupper:
1) Målgrupp sol- och campinggäster, Evenemang: ”Nordens Riviera – Piteå Havsbad”
2) Målgrupp natur- och kulturintresserade ekoturister och friluftsliv:
”Piteås del av Bottenvikens skärgård - Den ljusa arktiska vildmarksskärgården”
”The bright arctic wilderness islands of Swedish Lapland”
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Vision för skärgårdsutveckling inom Destination Piteå
En vision ger de stora dragen om vad vi vill med skärgården, och som styr mål och strategi. Näringsdepartementet
satsar på att göra Sverige till ett av Europas attraktivaste resmål, och utnämner besöksnäringen/turism till en
basnäring för Sverige. Näringsdepartementet och Tillväxtverket satsar tillsammans med turistnäringen på Vision
2020 – en fördubbling av turistnäringens omsättning till 500 miljarder 2020. Detta kräver att tillväxttakten
fördubblas per år. Antalet utländska besökare väntas öka med 80% till 2020. Strategi: Tillväxt utanför
Storstadsregionen, ökat krav på internationell tillgänglighet, produkter för internationella marknaden under
lågsäsong.
För att möta detta nationella mål för besöksnäringen har Destination Piteå en ny vision 2020: Destination Piteå ska
vara den ledande innovativa och hållbara destinationen inom Swedish Lapland.
Mare Boreale utvecklingsstrategi 2007-2013 hade visionen för Bottenvikens Skärgård: Att utifrån områdets naturoch kulturvärden öka kuststräckans attraktionskraft för boende, besökare och näringsliv.
Kustkommunerna i Norrbotten har i sitt projekt Bottenvikens skärgård vision Bottenvikens skärgård – En del av
Swedish Laplands strategi 2008-2013: Att gemensamt öka attraktionskraften för Bottenvikens skärgård med tonvikt
på kvalité. Tillgänglighet, ökat företagande och service. Att med ett ökande antal boende längs kusten och på några
utvalda öar, bättre kommunikationer, fler företag och kraftigt ökad turism inom området bli ledande inom regional
utveckling och en stor tillgång för hela regionen. Detta görs med särskild hänsyn till och bevarande av skärgårdens
kultur- och naturvärden, miljö och landskapsbild.
Som exempel på en framgångsrik skärgårdsdestination lyder Vision Stockholms skärgård 2030: En året-runtdestination i världsklass med ett antal besöksmål i framkant som erbjuder upplevelser året runt och kan
marknadsföras internationellt.

Inkomna synpunkter:








Hållbar skärgårdsutveckling (ekonomisk, ekologisk, social), Skärgårdsturism
Bibehålla och förstärka den ursprungliga karaktären (skärgårdsstugor) – ej designade anläggningar (typ
Havsbadet).
Ej stödja entreprenörer med enbart kommersiellt intresse – ska kunna vissa hållbar utveckling (miljö, kultur,
lokal ekonomi), Kvalitetssäkrad och hållbar utveckling
Nåbarhet, värdskap, Skapa en tydlig och efterfrågad Besöksprodukt
En ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar skärgård med möjligheter till stora friluftsupplevelser året runt
som bidrar till ökad livskvalitet för såväl pitebor som turister
Nåbarhet, värdskap, Skapa en tydlig och efterfrågad Besöksprodukt
Förstärka den ursprungliga karakteristika för skärgården och erbjuda servicenoder

Vision för Piteå skärgård 2020: En ledande året-runt destination inom Swedish Lapland
med internationell klass som bygger på innovativa och hållbara natur- och
kulturupplevelser baserade på skärgårdens unika karaktär.
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Mätbara mål för skärgårdsutveckling inom Destination Piteå
För att förverkliga visionen måste mätbara mål sättas upp både kortsiktigt och på längre sikt.

Inkomna synpunkter:






































Ökad tillgänglighet – fler boendestugor och bättre båttransporter
Positionera oss och kontrast i Bottenvikens skärgård
Piteå Rönnskär ett vandrarhem i metrologen
Utvecklade aktivitetspaket från konst till naturupplevelser
Utvecklat en rejält tillgänglighetsanpassad vildmarksskärgård, även för de med särskilda behov
Utvecklat vandringsleder på öar med natur och kultur
Etablerat en eko-lodge
Etablerat besökscentra för skärgården, bl.a. i Södra hamn
Utvecklat ett solitt ambassadörskap från Piteåbor om sin fina skärgård
Utvecklat boendet, paketerbjudanden och tillgänglighet
Utse två områden/öar för upplevelser och boende
Skapa förutsättningar för 10 nya företagare inom branschen upplevelser
Båt för funktionshindrade med bogramp till 2015 och Renöhamn anpassat för denna båt
Utvecklat systematisk sophantering i skärgården
Utvecklat fler stugor för uthyrning på Svinöra samt personal på Svinöras anläggning
Anläggning och personal på Stenskär
Erbjuda servicenoder på öarna
Erbjuda för mångfald – olika grupper och nationaliteter
Erbjuda öppna stugor med eldplats och informationsmaterial
Märka ut lämpliga tältplatser på öarna
Utvecklat flera angöringsplatser som täcker hela skärgården (norra, och södra)
Utveckla och göra Norra hamn mer tillgänglig (för andra än båtfolk)
Utveckla skärgårdsjakt
Säkerställa att det vi redan har ska vara väl skött och underhållet, rent och snyggt!
Professionella guider på alla turbåtar
Verka för att det finns tio skärgårdsbåtar i olika storlekar innan 2020
Sätta upp välkomnande flaggor vid Pitsundsbron
Erbjuda tankställe och slamtömning på lämpliga ställen 2015 (söka bidrag)
Utveckla Bondökanalen med småbåtshamn, tankstation och övrig service.
Samlings- och servicelokaler i anslutning till ökat antal stugor.
Bättre och större bryggor på t ex Stor-Räbben och Baggen.
Muddring av Norra leden mellan Fårön och Nötögrund, alt öppna för nordlig led via Rävahavet med
spannbro över Fårösund
Nyetablera fler skärgårdsföretag.
Utveckla befintliga anläggningar
Utveckla Norra hamn med kaj vid Nolia, ta bort högspänningsledningen och farled runt Fårön
Avvägning mellan stor eller liten exploatering, mellan exploatering eller orörd skärgård
Inte växla bort ett stort välkänt varumärke, Piteå Havsbad till ett nytt – orörda skärgården - koppla den stora
(P.H.) med mindre ”satellitupplevelser”
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Följande mål för utveckling av Piteå skärgård rekommenderar Mare Boreale projektet ”Destinationsutveckling” och
Destination Piteå E.F.:

Utvecklingsmål på kort sikt – 2016
1. Ökad tillgänglighet till skärgården genom fler och bättre båttransporter och fler båttransportaktörer – minst
tre storleksklasser av transportbåtar (>50 passagerare, 20 passagerare och 12 passagerare) förutom
taxibåtar (6 passagerare) tillgängliga 2016 och någon form av turtrafik varje dag under högsäsong.
2. Av kommunen subventionerad transport till skärgårdsstugorna vintertid (snöskoter med kälke, svävare).
3. Ökad information genom skärgårdsskyltar vid strategiska platser (Södra & Norra hamn, Renöhamn, Rosviks
hamn, Jävre hamn, Bondökanalen, Stenbergsviken, Koskäret, Stenskär, Piteå Rönnskär)
4. Påbörjad utveckling av skärgårdskafé, besökscentra, aktivitetsförmedling m.m. vid Renöhamn som drivs av
skärgårdsentreprenörer
5. Färdig angörningskaj för större turbåt vid Renöhamn
6. Väl utvecklade vandringsleder på de stora skärgårdsöarna med stuguthyrning (Baggen, Vargön, Mellerstön)
7. Bättre information om skärgården via samverkan av webb-portaler, internetbokning,
8. Aktiva nätverk för skärgårdsutveckling där Skärgårdsrådet är en utvecklad informationskanal (aktiv hemsida
och Facebook) och Destination Piteå E.F. samordnande och projektdrivande organisation.
9. Utsedd ansvarig skärgårdsutvecklare inom Piteå kommun som samordnar olika förvaltningar och tjänstemän
med anknytning till skärgårdsfrågor, och är kontaktperson utåt.
10. Destination Piteå medverkat i att utveckla 10 nya skärgårdsupplevelser och paket, varav 5 internationellt
säljbara
11. Påbörjad utveckling av Skärgårdsguider (ungdomar) vid Södra hamn/Båtmuseet, Norra hamn och Svinöra
samt samtliga turbåtar.
12. Utvecklat och kvalitetssäkrat underhåll och sophantering vid samtliga anläggningar i skärgården.
13. Minst en fungerande slamtömningsstation (Renöhamn).
14. Utvecklat en differentierad marknadsföring av skärgården för olika målgrupper – bibehålla och stärka
varumärket ”Nordens Rivera” för camping- och evenemangsturism (Piteå Havsbad m.fl.), samt bygga upp
och stärka det nya varumärket för yttre skärgården för natur- och kulturbaserad ekoturism och friluftsliv
med varumärket ”Piteås del av Bottenvikens skärgård - Den ljusa arktiska vildmarksskärgården”
15. Genomförd effektiviserad handläggning och förkortad handläggningstid av ärenden kring nysatsningar och
etableringar i skärgården.
16. Platser identifierade fördefinierad näringsverksamhet inom besöksnäring med extra snabba
handläggningsprocesser (Baggen, Jävreholmen, Bondön, Mellerstön, Stenskär, Stor-Räbben, Vargön)
17. Identifierade områden för utbyggnad av permanentboende, fritidsboende och turistboende (Bondön,
Mjoön, Renön, Berkön, N Haraholmen och Sandön)
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Utvecklingsmål på längre sikt – 2020
1. Informationscentra/besökcentra (Skärgårdens Hus) vid Södra hamn, Renöhamn, Koskäret (värmestugan),
Bondökanalen m.fl.
2. Fördubblat och antal sängplatser från nuvarande 35 där vissa stugor är kvalitetssäkrade för internationella
gäster
3. Breddat utbud av boendealternativen med vandrarhem (Piteå Rönnskär) och lyxigare småskaligt boende
(eko-lodge) för att öppna för en internationell marknad
4. Uppförande av servicebyggnader/raststugor vid de större angöringsplatserna och stugbyarna
(Stenbergsviken, Vargön, Stor-Räbben, Stenskär).
5. Minst 10 nya landstigningsplatser för mindre båtar och kajaker i inre och norra skärgården med grillplatser
och vindskydd
6. Fler angörningsplatser för större turbåtar såsom Borgarudden, Pite Havsbad m.fl.
7. Uppgraderat infrastrukturen med nya funktionella grillplatser, vindskydd, fräscha toaletter, funktionella
bryggor m.m.
8. För funktionsnedsatta etablerat en anpassad båt (bogramp), ramp vid Renöhamn och Södra Hamn samt
bryggor och spänger vid Koskäret och minst ytterligare två besöksmål (Piteå Rönnskär, Stenskär)
9. Utvecklat system av Skärgårdsguider på samtliga större anläggningar i skärgården och samtliga turbåtar.
10. Lokala gastronomiska skärgårdsdelikatesser (Kalix löjrom, siklöja, nejonöga, gädda m. fl.) utvecklade och
marknadsförs aktivt
11. Skärgården har tydliga zoneringar för besöksnäring och friluftsliv för olika aktiviteter (mass-/småskalig turism
(<12 personer), motoriserat/icke motoriserat friluftsliv, ”tystnads”-zoner etc.), med en lugnare norra
skärgård (Mjoön, Baggen, Vargön, Mellerstön, Kluntarna, Trundön-Mörön) och mer aktiv södra skärgård
(Inre fjärdarna, Pitsund, Piteå Havsbad, Bondöfjärden).
12. Piteå känt som destination för skärgårdsevenemang med utvecklad och rikskända Bottenvikens
skärgårdsfest, Bothnialoppet, Bothnia Midnight Sun kayaking, Piteå Ice Arena, m.fl.
13. Etablerat gratis 4G Wifi-nät över Piteås del av Bottenvikens skärgård med utvecklade information- och
navigeringssappar för skärgården.
14. Aktiv förnyelse och utveckling av innovativa hållbara upplevelseaktiviteter och paket genom pentahelixsamverkan inom Destination Piteå E.F
15. Fler skyddade områden och natur- och kulturreservat och bildat en nationalpark eller världsarv i yttre
skärgården.
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Skärgårdsstrategi
För att förverkliga en vision och dess mål är det viktigt att det finns en organisation och strategi för detta samt att
resurser avsätts för detta.

Organisation för skärgårdsutveckling i Piteå Skärgård
Koordinerande och huvudansvarig för skärgårdsstrategin är destinationsorganisationen Destination Piteå E.F. som
representerar företag och Piteå Kommun. Organisationen är den naturliga kontaktorganisationen för
utvecklingsfrågor i skärgården och inom vilka de flesta projekten bör bedrivas enligt organisationens vision och mål.
Destination Piteå E.F. är även den naturliga kontakten med Swedish Lapland Tourism samt samverkar nära med
Piteå turistbyrå för marknadsföring av Piteå skärgård.
Destination Piteå skall även vara plattform för nätverk och företagskluster kring skärgårdsutveckling samt utbildning
och workshops kring skärgårdsfrågor. Destination Piteå skall även vara drivande inom produkt och tjänsteutveckling
av besöksnäringen i Piteå skärgård enligt den framtagna produktutvecklingsmodellen.
Som plattform för informationsutbyte mellan samtliga skärgårdsintressenter (enlig pentahelix-modellen) fungerar
Skärgårdsrådet som drivs av Piteå Kommun Kultur och Fritid. Skärgårdsrådet driver en egen informationssida på
Facebook för aktuella skärgårdsfrågor samt bör ha en egen hemsida under Pitea.se där dess medlemmar och
aktuella frågor presenteras.
Inom Piteå kommun bör det utses en kontaktperson som ansvarar för skärgårdsfrågor inom kommunens
förvaltningar och koordinerar utvecklingsinsatser inom olika kommunala förvaltningar, samt representerar
kommunen inom projektet Bottenvikens Skärgård. Kontaktpersonen är även ordförande och sammankallande inom
Skärgårdsrådet.

Strategi för förverkligande av Skärgårdsstrategins mål och visioner








Både Destination Piteå E.F. och ansvarig förvaltning inom Piteå Kommun (Kultur och Fritid) fattar beslut om
Skärgårdsstrategin kan antas eller bör revideras innan den implementeras – bör ske under våren 2014.
Efter beslut om att anta skärgårdsstrategin skall Destination Piteå E.F. tillsammans med skärgårdsansvarig
inom Piteå Kommun fördela och prioritera de kortsiktiga och långsiktiga utvecklingsmålen inom
skärgårdsstrategin – bör ske under våren 2014.
Därefter utarbetas verksamhetsmål, handlingsplan, tidsplan och finansieringsplan för hur de inom respektive
organisation fördelade utvecklingsmålen skall uppnås – bör ske under 2014.
För varje enskilt mål identifieras intressenter som involveras i planering och förverkligande av
utvecklingsmålet – bör ske under 2014.
Genomförande av utvecklingsinsatser enligt den prioriterade mållistan redovisas av respektive organisation
inom skärgårdsrådet och spridas via hemsida och facebook grupp – bör ske fortlöpande.
Utvärdering av uppnående av utvecklingsmålen görs under ledning av Destination Piteå E.F. 2016 och 2020,
då även en revidering av skärgårdsstrategin genomförs då mål har uppnåtts och nya mål kan ha tillkommit.
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