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Du får det här nyhetsbrevet för att du är viktig för oss i projekt Bärkraft |
Bærekraft. Läs mer om vad vi gör här.

En synnerligen ovanlig vädermånad drar mot sitt slut, det är som att april
fortlöpte under hela maj månad! Tiden går i vanlig ordning väldigt fort och

snart står sommar och semester och knackar på dörren för många
projektmedarbetare, tjänstepersoner och politiker. Högsäsong väntar många
av våra besöksnäringsföretag och därför försöker vi planera intensivt för en
lugnare projektperiod under semestertider och dra igång med full kraft till

sensommaren och hösten igen!   
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Efterlysning av personer till fotografering!
Med utgångspunkt i de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna listade nedan
letar vi efter personer som utmanar stereotyperna i dagens bildspråk. Vi vill
fotografera individer som aktiverar sig på ett sätt som är inkluderande utan att
markera. (Exempel på det kan vara ett gäng grabbar eller gubbar som går på SPA, får ansiktsbehandling och

dricker bubbel. Ett gäng tjejer eller tanter som sitter i bastun och dricker öl. En rullstolsburen person som rullar på en

tillgänglig vandringsled eller äter på en restaurang. Seniorer som är på turridning eller forsränner. Ja, ni förstår

kanske vad vi menar.) 

 
Syftet med fotografierna är att ta fram en vägledning i hur företag och andra
aktörer kan förbättra sitt eget bildspråk, samt att bilderna ska få användas i
marknadsföringssyfte! 
 
Diskrimineringsgrunderna:

Kön
Könsöverskridande identitet eller uttryck
Etnisk tillhörighet
Religion eller annan trosuppfattning
Funktionsvariation (fysisk, psykisk eller intellektuell)
Sexuell läggning
Ålder
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Känner du till någon som kan tänka sig ställa upp på en fotografering? Hör gärna
av dig till cecilia.wallinder@goldoflapland.com eller via telefon: 070-228 88 80 
 

 
Horses of Taiga = Naturens bästa!
Att bli certifierad inom ekoturism har varit målet för Floriane, Horses of Taiga. Det

började bli verklighet från och med vintern 2020, när företaget, genom projekt

Bärkraft, blev analyserat av Gold of Lapland enligt GSTC:s (Global Sustainable

Tourism Concil) kriterier. Efter det erhöll Horses of Taiga

hållbarhetssigillet Västerbotten Experience som är framtaget av Region

Västerbotten Turism. I höstas började Floriane gå igenom processen för att bli

certifierad även inom Nature’s Best Sweden som är det enda svenska

kvalitetsmärket för ekoturism. Nu är Horses of Taiga ett av endast fem företag (i

skrivande stund) i Västerbottens län som erhållit certifieringen! Bra jobbat hälsar vi

från projektet! 

Läs pressmeddelandet här

Läs artikeln i Norran här
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Besøksforvaltning på Helgeland!
Förra sommaren blev Visit Helgeland överraskade över den anstormning av
gäster som besökte dem. Vissa platser blev extremt hårt belastade. Under året har
Visit Helgeland arbetat fram en statusrapport som har identifierat hårt belastade
platser och vad som behövs för att få till en bra besöksförvaltning.  
 
"Overturisme beskriver en situasjon hvor påvirkningen av turismen, på enkelte
tidspunkt og på enkelte steder, overskrider fysiske, økologiske, sosiale,
økonomiske, psykologiske og/eller politiske tålegrenser" 

Läs rapporten här
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LONA-medel till Discgolfbana i Lycksele!
Genom projekt Bärkraft har vi kunnat arbeta med att fånga upp en idé och bidra
till att idén nu kommer realiseras! Genom projektets arbetstid, kontakter och
nätverk har vi kunnat vara behjälpliga till att Föreningen Lycksele Korpen, med
Lycksele kommun som sökande, har beviljats 174 000 kronor i LONA-bidrag för
att etablera en discgolfbana! En ny aktivitet som kommer att vara både boende
och besökare till glädje!   
 
I förarbetet inför ansökan har vi haft god dialog med Länsstyrelsen Västerbotten,
Lycksele kommun samt tagit in hjälp från en konsult för att säkerställa att
genomförandet blir så smart och bra som möjligt. Särskilt med tanke på att det
utpekade området redan är ett rekreationsområde och andra personer kan vara i
rörelse i området. På bilden ser vi Hampus Danielsson som är engagerad i
bangruppen och som hade det vinnande förslaget på var banan skulle upprättas!  

Följ banbygget här!
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Två nya datum för hållbar paketering! 
Nu har vi två extra datum klara för workshopen i hållbar paketering - det är den
den 7 och den 21 september! Kontakta din lokala projektledare för att anmäla ditt
intresse! 
 
De workshops vi har haft i hållbar paketering har varit väldigt uppskattade! Alltid
roligt att våra projektaktiviteter gör skillnad och att vi kunda anlita Lotta
Backlund på Green Owl Travel & Consulting. Bland annat fick vi höra att: 
 
"Hållbar paketering är en riktigt bra utbildning med bra struktur och relevant
innehåll levererat ur ett seriöst perspektiv. Lotta skötte utbildningen på ett bra
sätt och det märktes att hon var företagare själv. Goda insikter och förståelsen
att den ekonomiska hållbarheten var en förutsättning för övriga
hållbarhetsaspekter. Rekommenderar verkligen Lotta till andra sammanhang."  
 
och  
 
"Jättebra utbildning och jag har fått en rejäl dos inspiration för att äntligen
starta upp mitt eget naturguidesföretag. Perfekt att få så många insikter redan
från start så man kan bygga rätt produkter direkt."  
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Littfors - hållbarhetsfestival i Vindeln! 
Projekt Bärkraft planerar hållbarhetsmässan Upptäck Vindeln i samarbete
med litteraturfestivalen Littfors. Den går av stapeln den 16 oktober där boende i
Vindelns kommun med omnejd får lära känna det fina som finns att se och göra i
området. Vi kommer att bjuda in hållbarhetsanalyserade besöksnäringsföretag
(GSTC) från Vindelns kommun som får möjlighet att delta på mässan för att
synliggöra och sälja sina produkter. Littfors planeras av kulturföreningen Röster i
Vindeln och berör hela biosfärområdet under en veckas tid mellan 11–17 oktober
2021. I fokus för både  Littfors och ”Upptäck Vindeln” är hållbarhet och det
lokala. Mer information om detta kommer! 
 
Till dess kan du som GSTC-granskat företag i Vindelns kommun SAVE THE
DATE: 16 oktober. Är ditt företag ännu inte analyserat är du välkommen att höra
av dig till Carolin Vallgren, projektledare Vindeln. (Analysen är kostnadsfri och
hjälper dig att se vad som är bra redan idag och ger även förslag på vad som kan
bli bättre). 
 

Kontakta Green Owl Travel & Consulting

Följ Littfors på Facebook
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Visit Helgelands nya inspirationsweb! 
Nu har Visit Helgelands nya inspirationsweb sett dagens ljus! Med fokus på
hållbara natur- och kulturupplevelser vill de göra det lättare för sina gäster att få
en fin upplevelse samtidigt som de vill värna om sin plats!

På gång i projektet:
Håll ögonen öppna för kommande workshops och projektaktiviteter: 
 
- Hållbarhetsguide - lätt att göra rätt 
Projektet arbetar fortsatt med en hållbarhetshandbok som ska göra det lätt att
göra rätt. Guiden kommer att vara ett verktyg för besöksnäringsföretag att hjälpa
sina gäster att ta hand om platsen de besöker.  

Se den nya hemsidan här
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- Hållbarhetsanalyser av kommuner 
Projektet på den svenska sidan arbetar nu med planering och
informationsinsamling inför de destinationsanalyser som ska göras i Storuman,
Lycksele, Norsjö, Malå och Vindelns kommuner. Det är hållbarhetskonsulterna
vid företaget ESAM, som genom GSTC-metoden (Global Sustainable Tourism
Council), leder oss i processen att, ur ett besöksnäringsperspektiv, identifiera och
effektivisera potentialer och redan pågående processer i kommunernas
hållbarhetsarbete.  
  
- Hållbarhetsonferensen Go Green go Arctic  
SAVE THE DATE - 19 oktober 
Hållberhetskonferensen Go Green go Arctic i Mo i Rana kommer att gå av stapeln
den 19 oktober! Mer information kommer att komma inom kort. 

Med det vill vi önska er en fin juni månad med fint väder, begränsat med myggor
och vi tycker oss se ett ljus i pandemitunneln! Som ett av alla kämpande
besöksnäringsföretag sa idag -"Fördelen med att hamnat på botten och
överlevt är att nu kan det bara gå uppåt!"  
 
Soliga hälsningar från Bärkraftteamet!

Anders Sandström

Projektledare i
Hemavan Tärnaby. 
070-302 42 60 
Mail 
 

Gunnel Enetjärn

Projektmedarbetare i
Hemavan Tärnaby.  
0954-104 69 
Mail 
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Felicia Morén

Projektledare i Norsjö
kommun i Gold of
Lapland.  
070-229 52 92 
Mail

Laila Andersson

Projektledare
Helgeland.  
Mail

Marino Carlsson

Projektledare i
Lycksele kommun i
Gold of Lapland. 
073-818 67 98 
Mail

Anna Israelsson

Projektledare i Malå
kommun i Gold of
Lapland. 
 
Mail

Cecilia Wallinder

Kommunikatör 
070-228 88 80 
Mail

Carolin Vallgren

Projektledare i
Vindelns kommun i
Gold of Lapland. 
Mail
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Notiser
Mötas i naturen!
I morgon den 1 juni bjuder
Länsstyrelsen Västerbotten,
Naturvårdsverket och
Biosfärområde Vindelälven-
Juhttátahkka in till ett möte för
att prata om strategier för att
informera och möta besökare i
naturen sommaren 2021. 
 
Antalet besökare i naturen
kommer troligen att öka i år
igen. Fler vana och ovana
besöker kommer att röra sig i
skog och mark, därför är det
viktigt med lättillgänglig
information om naturområden
att besöka och bra information
om hur du gör i naturen.
Länsstyrelsen Västerbotten
kommer att presentera
kommunikationsinsatser och
Naturvårdsverkets material i
form av färdiga inlägg och mallar
att använda för egna
kommunikationsinsatser. 
 

Läs mer och anmäl dig!

Praktiska tips
Du har väl spanat in vår
projektwebb med hållbara tips?
Där kan du få konkreta uppslag
på hur du kan arbeta med
hållbarhet i just ditt företag. Ta
en titt! 
 

Vi finns på Facebook
Välkommen att gilla projektets
sida på Facebook. Där lägger vi
upp inspiration och nyheter om
hållbarhet som vänder sig till dig
som driver företag eller arbetar
inom kommuner och region. 
 

Ja, jag vill ha tips

Till Bärkrafts Facebooksida!
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Läs det här brevet på webben

 
Så hanterar vi dina personuppgifter: 

Projekt Bärkraft | Bærekraft har upprättat ett e-postregister i programvaran för detta nyhetsbrev.
Adresserna är endast åtkomliga för de som hanterar nyhetsbreven. Vi delar inte med oss av e-

postadresser till tredje part. Vill du inte att din e-postadress ska finnas i vårt register så kan du göra en
avanmälan i länken nedan. Då raderas din adress från vårt system. 

 
 

Vår adress: 
Visit Hemavan Tärnaby AB

Västra Strandvägen 1
Tärnaby 920 64

Sweden
 

Add us to your address book
 
 
 

Vill du inte längre ta emot dessa brev? 
Du kan avregistrera dig här
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