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Abstract 
Increased interest in nature tourism may be what saves small and dying villages, like Borgsjö 
in the county of Västerbotten in northern Sweden, from disappearing. The nearly untouched 
nature in these areas is in many cases an unused resource, since true wildlife experiences are 
sought by many travelers. The purpose with this report is to investigate if Borgsjö has the 
potential and abilities to become a destination for nature tourists, and how this should be 
done to avoid negative effects on nature, wildlife and culture. To find the answers of these 
questions I have sought information in reports relevant for the subject and organizations that 
handles hunting, wildlife- and nature care. I have also interviewed local villagers for their 
opinion and knowledge. A lot of the information about the nature and wildlife comes from 
my own experience and knowledge, since I have spent a lot of time in the area during several 
years. 
 
Several studies in the area regarding the status of wildlife populations, the production of fish 
in the waters and the recreational bearing capacity of the land have to be made before any 
organized tourism can take place. Borgsjö has a big potential for nature tourism, and the 
villagers agree. Most of the villagers are rather old and the project requires an entrepreneur 
experienced in nature tourism, a new way of thinking and possibilities to invest. 

Nature tourism, Borgsjö, ecotourism 

 

Förord 
Ett stort tack till alla som tagit sig tid att besvara frågor och delat med sig om sina kunskaper 
och åsikter. Utan er skulle det här arbetet inte ha blivit av. Tack även till min handledare Jan 
Elveland för viktiga synpunkter och intresset han visat mig och mitt arbete. 

 
Sammanfattning 
Naturturismen är en stadigt ökande turismgren som allt oftare tar plats i lands- och 
glesbygdsmiljö. Lands- och glesbygdsturismen bidrar till fler jobbmöjligheter och därmed 
också minskad utflyttning och kanske även en ökad inflyttning. Naturen är i många 
glesbygder en outnyttjad resurs som skulle kunna vara ett lyft för inte bara byn utan även 
kommunen. Borgsjö i Västerbottens län i norra Sverige är en sådan by. 

Med stora arealer skogs- och myrmark med goda jakt- och fiskemöjligheter och historiska 
lämningar efter flottning, salpetersjudning och en svunnen tid, är Borgsjö med omnejd både 
en natur- och kulturskatt. 
 
En verksamhet som erbjuder blandade aktiviteter vid flera tillfällen under året är vad som 
passar bäst i Borgsjö. Skogsfågeljakt, fiske i olika former, historiska guidningar och safaris 
där gästerna får se t.ex. bäver eller orre i sitt naturliga habitat, är exempel på vad som skulle 
kunna anordnas i området. Det finns två stora marknader för fisketurism i Sverige, ädelfiske 
och gäddfiske. Borgsjös vatten passar bäst för dem som är intresserade av att fiska gädda, 

 
  



vilket kan locka många besökare från utlandet.  

Självklart bör turismen bedrivas ur ett ekologiskt och sociokulturellt perspektiv, för att 
bevara naturen och gynna bygden. Detta åstadkommes genom att minimera påverkan på 
naturen och att man engagerar sig i lokala föreningar och liknande för att bidra på olika sätt. 
Det krävs dock en del förarbete innan en naturturismsverksamhet kan ta form i området. 
Viltinventeringar och undersökningar om de aktuella vattendragens produktionskapacitet 
måste göras för att kunna anpassa jakt- och fisketurism. Samma sak gäller marken i området 
i största allmänhet, för att se hur mycket påverkan naturen tål och hur stor mängd turister 
som kan tas emot. Borgsjö Fiskevårdsområde kan återupprättas för att lättare kunna 
kontrollera tillgången på fisk och fiskekortsförsäljning. 

På samma sätt som glesbygden är en resurs och tillgång på grund av sitt avsides läge, så är 
detta även en svaghet. Transporter, leveranser och dåligt vägunderhåll är saker som kan bli 
problematiska vid en turistverksamhet i byn. 

De boende i Borgsjö är i det stora hela positivt inställda till en ökad och organiserad turism i 
byn, men det finns vissa farhågor om stört privatliv och att det ska uppstå oenighet mellan de 
boende gällande inställningen till turismen. Förutsättningen, enligt de intervjuade, är att det 
kommer in någon ny förmåga med nya idéer, kunnighet inom naturturism och som inte är 
rädd att satsa. Huvudorsaken är den i nuläget höga medelåldern i byn.  
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1.Inledning/Bakgrund 
Naturturismen ökar, inte bara i Sverige utan även globalt (Fredman m.fl. 2009). Det gör den 
i samma takt som glesbygden blir allt glesare (Hedlund 2012). Arbetstillfällen försvinner, 
skolor läggs ner och familjer söker sig någon annanstans. Kvar finns byar med stora 
naturvärden, en outnyttjad resurs som kanske skulle kunna föra livet tillbaka till byn. 

Borgsjö ligger ca två mil öster om Åsele i Västerbottens län. Byn har en mycket liten 
befolkning, men har mycket stora möjligheter till naturturism. Skogarna, viltet och vattnen 
har mycket att erbjuda och syftet med detta arbete är att undersöka om det är möjligt att 
bedriva naturturism i byn. Hur bör detta göras för att minimera negativ påverkan på naturen 
och ge positiva effekter för de boende i byn? 

 

1.1 Beskrivning av Borgsjö 
Borgsjö är en liten by i Västerbotten, belägen ca 2 mil öster om Åsele längs väg 92. Den 
grundades 1759 då en man kallad Finn-Pål (på grund av sitt finska ursprung) bestämde sig 
för att bygga där (Åselebyar.nu 2012). Under 1840-talet var byn som störst med över 200 
invånare i ett 40-tal hushåll, post- och telestation samt två affärer (Åselebyar.nu 2012). 
Numera bor endast åtta hushåll året runt, medan det under jaktsäsongen och sommaren 
tillkommer rätt många fritids- och säsongsboenden. 
 
Området är ett fint exempel på norrländsk natur. Myrmark, blandskog och gott om tjärnar, 
sjöar och bäckar möter besökaren. Även om skogsbruket i trakten är ganska omfattande så 
finns fortfarande stora områden med mycket gammal skog där bl.a. kungsörn och tretåig 
hackspett noterats. 
 
Faunan är typisk för skogsbiotoper i Norrlands inland med älg, björn, räv, hare, tjäder och 
orre etc. Älg- och småviltsjakten är viktig i byn då inte mindre än nio jaktlag har mark i 
området eller angränsar till det. Fiskemässigt finns det förutom gädda, abborre och mört 
även ”ädlare” arter: Bäckröding och bäcköring, harr, röding och öring (både inplanterat och 
naturligt bestånd). Vidare finns id, brax, lake och siklöja (Mats Persson, muntl.). 

Berggrunden består huvudsakligen av sura, intrusiva bergarter som granit, granodiorit, 
monozonit m.m. samt kvarts och fältspat-rik sedimentär bergart som sandsten och gråvacka 
m.m. Några små inslag av ultrabasisk, basisk och intramediär intrusivbergart som gabbro, 
diorit och diabas förekommer (SGU 2012). När det gäller jordarter är det medelkorniga 
moräner som dominerar (SLU Markinfo 2012). 
 
I närheten finns tre naturreservat, Kälberget, Gigtaberget och Lillvammasjön (Länsstyrelsen 
Västerbotten 2012a).  De har alla ett bestånd av tallar upp emot 500 år gamla och hotade 
arter som norna (Calypso bulbosa) på Kälberget och reliktbock (Nothorhina muricata) på 
Gigtaberget (Länsstyrelsen Västerbotten 2012). 

Skogarna runt om i byn bär spår av ett långvarigt skogsbruk (Figur 1), främst stubbar av olika 
dimensioner. Bäckarna har på sina ställen rätats ut, fördjupats och dämts upp under den tid 
de användes för flottning av timmer. Än idag står flera av dammarna kvar, vissa i bättre skick 
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än andra. 
 
I byn har lantbruket och salpetersjudning haft stort inflytande under tidigare epoker 
(Åselebyar.nu 2012). Salpeter utvanns ur jord blandad med växt- och djuravfall och användes 
vid tillverkning av svartkrut (Jamshog.net 2012). I dagsläget odlas ingenting i byn, förutom 
gräs på ett par av lägdorna. Några igenvuxna betesmarker finns kvar samt gårdarna, vars 
konstruktion tydligt visar under vilken tidsålder samt i vilket syfte de byggdes. Ladugårdar, 
jordkällare och en storhässja finns kvar i bra skick. Några av gårdarna är dessutom 
fortfarande bebodda på heltid eller i perioder. 

 

 

1.2 Vad är naturturism? 
Den ansvariga myndigheten för turism i Sverige är Tillväxtverket. De definierar turism som 
”människors aktiviteter när de reser till och vistas på platser utanför sin vanliga omgivning 
för kortare tid än ett år för fritid, affärer eller andra syften” (Turistdelegationen 1995, 
Tillväxtverket 2009). När det gäller statistik och forskning inom naturturism är läget något 
problematiskt. Det finns ingen klar definition och därför flera olika begrepp som inte alla 
innefattar samma sak (Fredman m.fl. 2009). Gemensamt för alla olika begrepp 
(äventyrsturism, naturbaserad turism, naturturism, miljöturism, ekoturism etc.) är självfallet 
kopplingen mellan turism och natur (Fredman m.fl. 2009).  

Figur 1 Enligt 
Skogsstyrelsen 
(2012) viktiga 
kulturlämningar 
samt 
naturområden.  
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Ändå går det att säga att turism till naturområden internationellt sett vuxit från cirka två 
procent av all turism till 20 procent under de senaste 30 åren och den globala naturturismen 
omsätter minst 250 miljarder om året. I Sverige räknar man med att minst en tredjedel av 
alla fritids- och attraktionsresor har naturrelaterade motiv (Fredman m.fl. 2009). Ökningen 
skulle kunna bero på en ökad miljömedvetenhet och förändrade livsstilar i samhället. 
Medellivslängden ökar i världen och vi får allt fler äldre människor som är piggare och har 
det bättre ekonomiskt ställt än de för ett par-tre årtionden sedan. De utgör en stor del av den 
grupp som deltar i naturturistiska aktiviteter (Fredman m.fl. 2009).  

 

1.3 Ekoturism 
Termen ekoturism ska beskriva den naturturism som arbetar för att minska de negativa 
effekter på miljön som kan uppstå i samband med turism, men även den naturturism som 
ska verka välgörande och ha positiva effekter på lokala ekonomier och stärka naturskyddet, 
samtidigt som man bibringar kunskaper om natur och kultur (Fredman m.fl. 2009). 
Definitionen på ekoturism enligt The National Ecotourism Society (TIES) är ”Ansvarsfullt 
resande till naturområden som bevarar miljön och förbättrar välbefinnandet hos 
lokalbefolkningen” (The International Ecotourism Society 2012). Men även här finns flera 
definitioner. Gemensamt för de flesta finns dock fem principer. 
 
Naturbaserad – Utövas i, och bygger på, upplevelser  av, natur- och kulturlandskapet. 
Hållbar – Ska sträva efter att vara ekologiskt, ekonomiskt och sociokulturellt hållbar. 
Lärande – Innebär att besökaren ökar sina kunskaper om resmålet, dess natur- och kultur. 
Värdeskapande – Involverar de lokalsamhällen som finns på resmålet och skapar positiva 
värden (ekonomiskt, ekologiskt och sociokulturellt). 
Tillfredsställande – Sätter fokus på kundens tillfredsställelse och kvaliteten på resan och 
aktiviteternas genomförande (Fredman m.fl. 2009). 

I Sverige finns Naturens Bästa, ett kvalitetsmärke som samlar svensk upplevelseturism i 
naturen under en ekostämpel. 
”NATURENS BÄSTA är skräddarsytt för att garantera hög kvalitet på deltagarens 
reseupplevelse, i kombination med ett aktivt ansvar för naturskydd, ett mer miljöanpassat 
resande och en omsorg om resmålets kulturvärden och människor.” (Naturens Bästa 2012a) 
Det hela går ut på att företag uppfyller de kriterier som krävs och sedan ansöker om 
medlemskap. Var tredje år gås kraven igenom och revideras, detta som en försäkran om att 
företaget fortfarande är kvalificerat för Naturens Bästa (Naturens Bästa 2012b). 
Samtidigt som detta är ett sätt att marknadsföra och kvalitetssäkra naturupplevelser, så är 
det också ett arbete mot att skapa en bättre naturturism som inte bara tar hänsyn till ekologi 
och biologi, utan även till kultur och människor (Fredman m.fl. 2009). 
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2. Material och metoder 
Resultaten i denna rapporten bygger på information och fakta från vetenskapliga rapporter 
relevanta för ämnet. Hemsidor som Naturvårdsverket, Jägareförbundet och Länsstyrelsen i 
Västerbottens Län har även använts flitigt. Muntliga och skriftliga intervjuer har gjorts med 
lokalbefolkning i området samt anställda vid myndigheter och föreningar. Stora delar av 
fältkunskaperna är hämtade från min egen kännedom av trakten sedan tidigare.  
 

 
3. Resultat 

3.1 Förutsättningar för naturturism 
Det finns gott om historia att hämta information och inspiration från till guidningar. 
Ortsbefolkningen sitter på dolda skatter i form av legender och berättelser om folket som 
bodde och levde här. Från skogs- och lantbruket finns de tydligaste spåren, bl.a. ett gammalt 
sågverk från 1938 i relativt gott skick. 
 
För jakt och fiske är möjligheterna stora, även om en verksamhet för naturturism i det här 
området bör satsa på flera olika aktiviteter. Inkomsten för enbart fisket eller jakten är liten i 
förhållande till den för mat, logi och guidning (Zobel 2002). De flesta verksamheter som 
bedriver naturturism har flera inriktningar: Jakt, fiske, safaris (turer där målet är att få se 
t.ex. bäver, älg eller tjäder) och andra guidningar och aktiviteter (Zobel 2002). I Borgsjö finns 
möjligheter för aktiviteter under flera årstider, även om sommar och höst dominerar när det 
gäller fiske- och jakt. 
 
Inom jaktturismen verkar småviltsjakten vara det bästa att satsa på och då främst skogsfågel 
(orre, tjäder, järpe, dalripa). Mats Persson, jaktledare och styrelsemedlem i Borgsjö JK, 
ställer sig positiv till att sälja jaktkort till jaktturister förutsatt att de har en guide med sig. 
Jaktkorten tillåter entreprenören att bedriva småviltsjakt på samma mark som Borgsjö 
Jaktklubb jagar på (se bilaga 3), ca 3172 ha (Roger Söderström 2012a och Mats Persson, 
muntl.). En stor del av marken i området ägs av skogsbolag, Sveaskog och Holmen. För att få 
bedriva jakt på Sveaskogs marker krävs en ansökan om tillstånd hos dem (Ron Egly, muntl.). 

Jaktsäsongen för skogshöns i Norrland sträcker sig från 25 aug till 15 nov. Tuppar av orre och 
tjäder får dock jagas t o m utgången av januari och dalripan är i detta område, som ligger 
ovanför lappmarksgränsen, lovlig ända till den 15 mars.  (Jägareförbundet 2012a). Jakttiden 
för älg startar första måndagen i september och avslutas för vuxna djur 31 dec medan 
kalvjakten pågår januari månad ut. Man har ett jaktuppehåll mellan den 25 september och 
den 10 oktober för älgens brunstperiod (Jägareförbundet 2012b och Mats Persson muntl.). 
Detta innebär att det lokala jaktlaget och eventuella jaktturister kan komma att vistas i 
samma jaktområde samtidigt vid vissa tillfällen. Även om huvuddelen av älgjakten bedrivs 
under veckosluten och helgerna, så kommer med största sannolikhet helgerna att vara mest 
aktuella för jaktturister. För att undvika dispyter och främja jaktlyckan för båda parter är en 
bra kommunikation essentiell. Fågeljakten kan koncentreras till perioden innan älgjakten 
börjar samt brunstuppehållet. Genom att ha bra kontakt med jaktlaget och en god planering, 
går det också att lägga turerna för jaktturismen på ett område där jaktlaget inte tänkt jaga för 
dagen (Mats Persson muntl.).  



 

5 
 

När det gäller högvilt är möjligheterna begränsade. Det omfattande regelverket för tilldelning 
av älg, registrering, kostnader och fakturering är komplicerat och strikt. Borgsjö Jaktklubb 
har tilldelats sex vuxna och sex kalvar att skjuta och de vill ogärna bli av med djur i sin kvot. 
Därför skriver de inte ut jaktkort för högvilt på sina marker (Mats Persson, muntl.). 

Däremot har Mats Persson uttryckt en positiv inställning till kommersiell björnjakt, då sådan 
inte bedrivs i området överhuvudtaget. Rovdjursjakt som turistisk aktivitet är dock inte 
särskilt stor eller utbredd i Sverige (Zobel 2002). I björntäta områden som Hälsingland, 
Dalarna och Jämtland (Viltskadecenter 2012) finns företag som erbjuder björnjakt under 
ledning av en guide under antingen en dag eller flera dagar i paketresa (Norrigården.se, 
Hamravild.com och Rörströmsälvens Jakt och Fiske 2012). Annars annonseras det ofta ut 
jaktmarker till enskilda personer eller hela jaktlag. Framgångsrika rovdjursjägare eller 
björnekipage (jägare och hund) åker på så vis land och rike runt och jagar på sådana platser 
(Michael Schneider muntl. 2012). Det finns även jägare som reser från vargtäta områden för 
att kunna jaga små- eller högvilt med lös hund utan den överhängande risken för att hunden 
ska bli skadad eller dödad av varg under jakten (Michael Schneider muntl. 2012). 
 
Björnjakten är licensierad under några månader på hösten (under 2011 från 21 aug till 15 okt 
om inte kvoten fylls tidigare (Länsstyrelsen Västerbotten 2012c). Därefter kan skyddsjakt 
beviljas om något enskilt djur skapar problem (Naturvårdsverket 2012a). År 2009 fanns 
minst 57 björnar i Åsele, den tredje björntätaste kommunen i Västerbotten vid 
räkningstillfället (Schneider 2012). 2011 fick 25 björnar skjutas i Västerbotten, varav 16 
under odlingsgränsen (Länsstyrelsen Västerbotten 2012b). Samtliga djur fälldes och 
stammen beräknades minska med 10 procent, vilket innebär att stammen hållits på ungefär 
samma nivå sedan 2004 (Länsstyrelsen Västerbotten 2012d).  

Seriösa arrangörer kräver ett godkänt s k björnpass för att få delta i jakten (ett skytteprov 
med tre olika moment för skytte mot björnfigur, vilket förnyas varje år - Jägareförbundet 
2012c). Björnpasset löses ofta på plats. På Norrigården Vildmark i Hälsingland har man dock 
upplevt ett minskande intresse och tror att den framtida marknaden ligger i att ta in 
utländska kunder och bedriva en allsidig service (Hans & Jenny Norrigården Vildmark). 
 
När det gäller fisketurism är marknaden större än jaktturismen, den dominerar påtagligt 
naturturismen från utlandet (Zobel 2002). Det finns 13 miljoner sportfiskare i Finland, 
Danmark, Nederländerna, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och Italien. De största 
målgrupperna för svenska fisketurismföretag är gruppen som vill fiska öring, harr och lax 
samt gruppen som vill fiska gädda (Zobel 2002). År 2006 fanns 95 fisketurismföretag i 
Västerbottens län med en omsättning på 125 miljoner kronor. Företagen i inlandet stod för 
75% av den omsättningen (Zobel 2002). 

Borgsjö Fiskevårdsområde (se bilaga 2) är för tillfället inte i bruk, men stadgarna och 
området finns kvar. Området innefattar åtta sjöar och ett flertal tjärnar, bäckar och åar. Vid 
introduktion av fisketurism skulle entreprenören kunna återupprätta fiskevårdsområdet 
genom att tillsätta en styrelse och sälja fiskekort till sina kunder. Sjöarna innehåller för det 
mesta gädda, abborre och mört. Det finns chans till ädelfisk (t.ex. harr), men inte i någon 
nämnvärd omfattning. 
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3.2 Mat och logi 
Just nu finns inga hus i byn till salu och endast några fåtal står tomma. Frågan är var de 
gästande turisterna ska bo i samband med jakt- och fisketurism eller övrig naturturism. Det 
finns långsiktiga planer på att uppföra någon typ av stugby eller camping i området, samt 
uthyrning av ett av de gamla husen (Roger Söderström 2012b och Pascal Borer muntl). Dessa 
planer är dock bara i sin linda. 
 
Att kunna erbjuda paket med mat och logi är ett mycket bra sätt att locka långväga turister 
(Zobel 2002). I Åsele finns både Åsele Camping och Åsele Wärdshus som båda uttryckt 
intresse i att samarbeta med en eventuell turistverksamhet i Borgsjö. Denna typ av nätverk 
skulle gynna båda parter samt restauranger och liknande i Åsele. Boende på Wärdshuset och 
campingen kan lockas till naturturism i Borgsjö, medan de turistande i Borgsjö betalar för att 
bo och äta i Åsele. Att ha ett fungerande nätverk och samarbetspartners är viktigt inom 
turistbranschen, speciellt när det gäller småföretagarna. På detta sätt blir det lättare att 
tillfredsställa kundernas behov (Norin 2010).  

 

3.3 Att bedriva hållbar turism i Borgsjö 
Att bedriva sin verksamhet på ett hållbart sätt är viktigt inom alla näringar, inte minst inom 
naturturismen (Zobel 2002). Naturen är ju den resurs som verksamheten baseras på. Om 
man som entreprenör inte förvaltar den på ett hållbart sätt, hur ska man då kunna driva ett 
långsiktigt företag? Här kan man använda sig av LAC, en modell för att hantera påverkan och 
förändringar i naturen i samband med ökad turism. LAC står för limits of acceptable change 
– rekreativ bärförmåga (Fredman m.fl. 2005). Uttrycket behandlar frågan ”hur mycket är för 
mycket” när det gäller störningar i naturmiljöer, inte bara med vilt och ekologi i åtanke utan 
även besökarnas möjlighet att uppleva naturens i dess bästa skick (Fredman m.fl. 2005). 
Naturen varierar ständigt och LAC modellen används för att identifiera vilka förändringar 
som är naturliga och vilka som orsakats av människan. Variationerna är acceptabla till en 
viss nivå, men när den nivån överstigs kan naturområdet inte längre erbjuda samma 
upplevelser eller möjligheter till rekreation (Fredman m.fl. 2005). Att mäta rekreativ 
bärförmåga är dock krångligt och diffust. Vad som är acceptabel förändring varierar med 
vilket mål man har för områdets användning (Olsson 2006). Därför måste till exempel 
sjöarna, jakt- eller guideområdena studeras och undersökas för att entreprenören ska kunna 
veta vilken bärkraft områdena har och hur storskalig turismen kan bli utan att skada naturen. 

De konkreta åtgärder som bör göras för att bedriva hållbar naturturism i området är inom 
fisketurismen att begränsa antalet fiskar och storlek på dem som får fångas, beroende på 
vattendragets produktionskapacitet, samt vilka redskap som får användas (Zobel 2002). Att 
bokföra fångsten hjälper entreprenören att hålla reda på hur många turister som går att boka 
in. Positivt för Borgsjös del är att ha tillgång till eget arrendevatten där det är lättare att ha 
kontroll över fångsten (Zobel 2002). Inom jaktturismen gäller i stort sett samma sak, då hur 
många jaktpaket som säljs inte styrs av efterfrågan utan av markens produktionsförmåga 
(Zobel 2002). Här måste en nära kontakt hållas med närliggande jaktlag samt 
Jägareförbundet för att inte riskera överexploatering. För närvarande finns inga 
inventeringar eller inrapporteringar gällande tätheten av skogsfågel i området i och omkring 
Borgsjö (Torleif Eriksson muntl.). Den småviltsjakt som bedrivs idag är mycket småskalig, 
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endast ett fåtal markägare eller lokala jägare köper jaktkort varje höst. Hösten 2011 såldes 
omkring 5-7 kort (Roger Söderström muntl. 2012a). 

Hållbar turism handlar inte bara om djurens och naturens bästa, utan även om människorna 
som bor i byn (Fredman m.fl. 2009). Borgsjö har en väldigt liten befolkning med hög 
medelålder. Hur gynnar en turismverksamhet byn? De fast boende hyser inga stora hopp för 
en ökad inflyttning då arbetsmöjligheterna i området är dåliga. Det krävs mer än vacker 
natur och tillgång till vilt för att människor ska flytta in. De som i sådana fall skulle bosätta 
sig är sådana som inte längre har krav på att kunna jobba i området, t.ex. pensionärer eller 
ekonomiskt oberoende. Att byn ska attrahera yngre människor är mindre troligt. ”Det krävs 
drivande människor, sådana som startar eget företag och är självgående”, som en av de 
intervjuade uttryckte det. Möjligtvis skulle det kunna bli en ökning i antalet fritidshusägare, 
men antalet hus till salu är mycket litet. Med dåliga bussförbindelser och närmaste 
tillgängliga service 2 mil bort, är körkort nästan ett måste. 
 
Sommaren 2011 startades ett sommarcafé som drevs av en boende i byn och inkomsterna för 
detta skänkte hon till byaföreningen (Roger Söderström muntl. 2012c). En ökad turism i byn 
skulle kanske dra fler kunder och därmed en möjlighet till ett återkommande eller bestående 
café sommartid. Detta i sin tur bringar inkomster till byaföreningen och kanske även 
jobbtillfällen. Pengar som kommer in till byaföreningen används i huvudsak för drift och 
underhåll av den gamla skolan (Roger Söderström muntl. 2012c).  

 

3.4 Glesbygdsturism 
Det är naturen, lugnet och avskildheten som är kärnan i turism på glesbygden. Men samtidigt 
som detta är själva attraktionen, så är det även ett problem (Hedlund 2012). Avståndet till 
servicetjänster (dagligvaruhandel, drivmedel m.m.) och de dåliga bussförbindelserna gör 
besökarna näst intill beroende av egen bil och körkort. Bristen på hus till salu i närheten gör 
det dessutom svårt att anställa personal till turistverksamheten som inte har möjlighet att 
pendla eller vill dela boende. Den ensligt belägna platsen kan dessutom ställa till det rörande 
varuleveranser och vägunderhållning (Hedlund 2012). När det gäller Borgsjö ligger byn 
strategiskt placerad längs den relativt vältrafikerade väg 92, men tyvärr finns bara en 
busshållplats för resor mot Åsele. 
 
Telefoni och bredband är en väldigt viktig del i dagens turism. Möjligheten att få kontakt med 
entreprenören är helt avgörande. Dålig telefontäckning och långsamma uppkopplingar 
begränsar oerhört i dagens samhälle, där internet utgör en så stor del i marknadsföringen och 
kundkontakten (Hedlund 2012). I Borgsjö är telefontäckningen god och ett flertal boende har 
mobilt bredband som fungerar bra.  

 

3.5 Vad tycker de boende i byn? 
Borgsjö är en liten by med endast nio fasta hushåll. Därtill finns minst ett säsongsboende där 
familjen bor sommar och höst samt ett flertal fritidshus. 
 
Även om de intervjuade ser positivt på en eventuell turismnäring i byn så ser många ett 
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problem med den höga medelåldern. Ideellt arbete och möjligheten att investera i 
verksamheten minskar med den höjda åldern. Det krävs nytänkande, energi och drivkraft för 
att lyckas med ett turismföretag i Borgsjö, något som det i dagsläget är ont om.  
 
En bra kommunikation med byborna leder till ett bra samarbete, något som de intervjuade är 
mycket noga med att påpeka. Med tanke på hur liten byn är så kommer turismen att märkas 
av väldigt mycket och därför krävs det att entreprenören är tydlig med sina intentioner, både 
för sina kunder och för de boende. Det är viktigt att hela byn inte blir en turistattraktion - 
människor bor här och vill inte känna att turister inkräktar på deras gårdar. Det är också 
viktigt att byborna kommer överens och bestämmer sig för att ha en positiv inställning till 
besökarna, en åsikt som flera av de intervjuade delade.  
 
De flesta är överens om att det är naturen som är styrkan, samt jakten och fisket. ”Safaris” 
eller guidade turer i avskildheten och orördheten ses också som en stor resurs, givet en 
kunnig guide som kan se till att naturen inte tar skada. 
 
Det finns helt klart ett intresse av att utveckla turism i byn, även om ingen av de boende, 
främst av åldersskäl, har möjlighet eller är villiga att stå bakom projektet.  

 

3.6 PR och reklam 
För att nå den typen av kunder man inriktar sig mot, gäller det att annonsera i rätt forum. 
Dagstidningar i närområdet täcker den lokala marknaden, men annonsens påverkan blir 
ganska kortlivad (Fors m.fl. 2010). Magasin som vänder sig till resande eller 
friluftsintresserade är ett bättre val då informationen når rätt målgrupp och syns under 
längre tid (Fors m.fl. 2010). Internet är i dagsläget det bästa sättet att marknadsföra 
naturturism, speciellt när det gäller små aktiviteter och platser (Fors m.fl. 2010). En hemsida 
där det går att se utbudet, komma i kontakt med företaget och möjligheten att boka 
aktiviteter direkt hemifrån är en mycket viktig del i marknadsföringen (Fors m.fl. 2010). Att 
anmäla sitt företag och sina produkter till större databaser för naturturism, som iNatur.se 
och Naturens bästa, är också ett bra sätt att nå ut till flera intressenter. Icke att förringa är de 
lokala turistbyråerna i området (Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Lycksele, Umeå etc.) som 
hjälper till att nå ut till en större marknad (Fors m.fl. 2010).  
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4. Diskussion 
Möjligheterna för naturturism i Borgsjö är stora, även om det är svårt att inrikta sig på en 
specifik genre. Ett blandat utbud med jakt, fiske och guidningar eller ”safaris” verkar vara det 
som lämpar sig bäst i området, då variationen erbjuder fler möjligheter till olika kundgrupper 
och därmed större inkomst. 
Ett samarbete med Åsele Wärdshus och Åsele Camping är avgörande i startskedet av 
verksamheten om inte en anläggning byggs innan guidningarna drar igång. I nuläget finns 
möjlighet att hyra logi i den gamla skolan (Simon Bäcklund, Muntl. 2012) men utrymmet är 
mycket litet. De planer som finns på en camping eller uthyrning av hus ligger mycket långt 
ifrån ett förverkligande.  
Att starta upp ett turismföretag i Borgsjö känns riskfyllt! Därför vore det bättre att satsa på 
att komma igång med guidningar av olika slag och komma ut på marknaden så fort som 
möjligt. Detta innan några större investeringar i mark och anläggningar görs så att idén kan 
testas och utvärderas för bedömning om det är värt att utveckla eller inte, om intresse och 
inkomstmöjligheter finns. 
 
Möjligheterna till god jakt på orre och tjäder i området verkar stora eftersom ingen 
intensivare jakt bedrivs för tillfället och tillgången på fågel är god, åtminstone vissa 
jaktsäsonger. Älgjakt är för närvarande så gott som uteslutet då Borgsjö Jaktklubb inte 
önskar att minska sin tilldelning av älg (Mats Persson muntl.). Att gå över huvudet på det 
lokala jaktlaget och istället arrendera upp mark av Sveaskog eller annat skogsbolag skulle 
inte främja den oerhört viktiga kommunikationen mellan entreprenör och lokalbefolkning. 
Det finns ytterligare en möjlighet till älgjakt, nämligen att entreprenören själv köper upp eller 
arrenderar mark som inte redan tillhör Borgsjö JK’s jaktmarker. Detta skulle såklart kosta 
betydligt mer och med tanke på de åtta angränsande jaktlagen kan det bli svårt att hitta bra 
jaktmarker i närheten av byn. 

Björnjakt skulle kunna vara en bra inkomstkälla för byn. I dagsläget bedrivs ingen björnjakt 
trots att det finns goda möjligheter. Antingen saknas intresse, kompetens eller engagemang. 
Kanske skulle björnjakt som turistisk aktivitet främja den lokala älgjakten, då fjolårets jakt 
gick dåligt för både Borgsjö JK och kringliggande jaktlag, mycket möjligt p.g.a. närvaro av 
björn då både djur och spår siktades flera gånger. 
 
Det är inte alls ovanligt bland jakträttsinnehavare att bjuda in jägare, eller hela jaktlag, till att 
jaga björn på sina marker (Michael Schneider muntl.). Det finns dessutom ingen risk för att 
stöta på varg, vilket kanske skulle locka inhemska besökare med hund. 

Då de största grupperna inom fisketurismen är de som vill fiska ädelfisk (lax, harr, öring) och 
de som vill fiska gädda, bör man i Borgsjö rikta in sig på gäddfiske. Ädelfisk finns inte i 
sådana bestånd att det går att garantera något. När det gäller gädda är chanserna desto 
större. Av de vattendrag som ingår i Borgsjö Fvo är dessutom de flesta bra gäddfiskevatten 
(David Persson muntl. 2012).  

Baserat på intervjuerna som gjorts med de boende i byn finns ett tydligt intresse att utveckla 
turistiska aktiviteter i byn och visa upp bygden för eventuella inflyttare eller 
sommarstugeägare. Begränsningarna ligger i den höga medelåldern och bristen på en 
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drivande person med kunskap inom området. Det verkar dock finns en viss oro över att det 
ska uppstå konflikter mellan entreprenör och ortsbefolkning, då flera av de intervjuade har 
påpekat vikten av att alla i byn bestämmer sig för att visa en positiv attityd mot turisterna. De 
boende måste vara beredda att lämna ”mitt och ditt”-mentaliteten och samarbeta för en 
större sak. Kommunikationen mellan entreprenör och lokalbefolkning är därför oerhört 
viktig för ett lyckat projekt (Zobel 2009).  

Fisketurerna skulle kunna variera mellan att antingen besöka två sjöar under en dag eller 
vandra längs en av åarna. Genom att besöka två sjöar kan man variera plats efter fiskelyckan 
samt erbjuda mer upplevelse för pengarna. 
 
Att vandra efter antingen Gigån eller Orgån kan resultera i mer än bara gäddfiske. Där finns 
även möjlighet till flugfiske efter harr. En tur skulle kunna starta i Orgsjön där man sedan 
vandrar ner längs ån till Borgsjön. På detta vis kan man erbjuda flera typer av fiske. 

För naturguidning finns många uppslag. Med tanke på byns tidigare historia av skogsbruk 
och flottning av timmer, skulle en guidning kunna fokusera på hur naturen påverkats och 
anpassat sig till de förändringar som gjordes i samband med att effektivisera flottningen. Hur 
fungerade dammen? Hur såg vattendraget ut innan och hur ser det ut nu? Vad innebär 
skillnaden för djur och växter? Vilka växter växer på platsen och varför trivs de just här? 

Safaris och guidningar där målet är att se bäver eller skogsfågel skulle också vara möjliga.  

Även om inga större anläggningar byggs i starten, så skulle leder samt vindskydd eller rast- 
och grillplatser byggas vid sjöarna och åarna där fisketurismen bedrivs. Dessa kunde även 
användas som rastplatser inom jaktturismen. För många får dock inte anläggas, då det är 
viktigt att vildmarkskänslan bevaras. Markägares tillstånd krävs för byggandet, men inget 
bygglov krävs.  

All naturturism bör, enligt mig, bedrivas på ett hållbart sätt både ekologiskt, kulturellt och 
socialt, oavsett hur stor- eller småskalig turismen är. Jag tvivlar på att naturturismen i 
Borgsjö kommer bli särskilt omfattande, men eftersom naturen är resursen så måste den 
hanteras varsamt. Det finns massor av sätt att göra detta på, men många teorier och modeller 
är anpassade efter stora naturattraktioner och inte efter mindre företag. Dessa har heller inte 
samma tillgångar och medel för att göra stora förändringar. Därför räknas de små 
förändringarna desto mer.  

Naturens bästa har sex kriterier som måste uppfyllas för att få erhålla märkningen. Fem av 
dessa har naturen i centrum medan det sjätte handlar om den goda organisation som 
företagaren bör besitta. Därför kommer det sjätte kriteriet inte att tas upp eftersom det är 
irrelevant till frågan.  
 
Det första kriteriet omfattar den viktiga kunskapen om områdets bärighet när det gäller både 
natur och kultur. En analys över regler för besökare, rimliga gruppstorlekar, lämpliga 
förflyttningsvägar, hur nära de vilda djuren man kan gå och annan särskild hänsyn som bör 
visas (Naturens Bästa kriteriedokument 2006-2010). Det förespråkar också en god kontakt 
och avtal med markägare och att entreprenören inte helt bör förlita sig på allemansrätten. 
När det gäller jakt- och fisketurism ska även en viltvårdsplan läggas upp som används som 
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riktlinjer för hur uttaget av resurser (i detta fall fisk och vilt) ska regleras (Naturens Bästa 
Kriteriedokument 2006-2010). Här ska stammarnas storlek och sammansättning innan 
jaktåret börjar redovisas, vilket innebär att en inventering av skogsfågel bör göras då någon 
sådan inte finns. I fisketurismen läggs mycket vikt vid fiskeguidens utbildning och 
erfarenhet. Även här ska fiskevattnens produktionsvärde beräknas samt fångst 
dokumenteras för att inte riskera överexploatering. Även här behövs alltså arbete göras då 
inga produktionsvärden för vattnen i Borgsjö FVO finns i dagsläget. 

Det andra kriteriet gäller gynnandet av den lokala ekonomin. Även om en ökad turism i byn 
skulle kunna öka inkomsten till byaföreningen i Borgsjö, så är det nog Åsele kommun och 
grannkommunerna som får den största delen om man ser till kriterierna för Naturens Bästa. 
Det handlar om att så mycket som möjligt använda sig av lokala varor och tjänster när det 
gäller mat, logi, transporter m.m. Detta uppfylls bland annat genom ett eventuellt samarbete 
med Åsele Wärdshus och Åsele Camping. Matvaror kan köpas från lokala matvarubutiker i 
Åsele. 
Kriteriet kräver även att företagaren ska bidra eller delta i någon typ av lokal utveckling, 
d.v.s. utbildningar, ta emot lokala praktikanter, underhålla leder, styrelseuppdrag m.m. 
(Naturens Bästa kriteriedokument 2006-2010). Att återuppföra Borgsjö FVO skulle innefatta 
att man väljer en styrelse och att företagaren kanske även bör sitta med i den. Att bygga och 
underhålla leder och rastplatser i Borgsjö som kan användas av besökande utanför 
turistföretaget samt att gynna lokalbefolkningen kan även anses ingå i kriteriet. 

Kriterium nummer tre behandlar miljöanpassning för hela verksamheten, logi, transport, 
sophantering m.m.. Om en fastighet uppförs i Borgsjö bör denna vara miljöanpassad och 
energisnål i den mån det går. Med tanke på hur lite tomtmark det finns i området, och den 
begränsade tillgången på lediga fastigheter, så finns det olika alternativ för hur detta kan 
göras. De befintliga husen är byggda för många tiotals år sedan, vilket innebär att många har 
vedspis som primär värmekälla och något sämre isolering i dagens mått mätt. Att göra ett hus 
energisnålt och miljövänligt handlar i mångt och mycket om att alstra värme och ljus med så 
liten energiåtgång som möjligt. I en befintlig fastighet kan man därför isolera om huset, 
speciellt vindsbjälklaget, byta till isolerglas i fönstren och använda energisparlampor. Valet 
mellan att använda ved eller el till uppvärmningen tåls att tänkas på. Då ved klassas som ett 
biobränsle, släpper förbränningen ut luftföroreningar när man eldar (Naturvårdsverket 
2012b). El kan klassas som miljövänligt om den produceras av ett vind- eller vattenkraftverk, 
men stora delar av elen i Sverige kommer ifrån kärnkraften. Man skulle kunna satsa på att 
sätta upp solpaneler eller en egen vindsnurra för att producera sin egen el. För privata 
vindkraftverk som inte överstiger 50 m i höjd behöver endast bygglov sökas. Ska kraftverket 
vara högre än så krävs anmälan enligt miljöbalken (Vindlov.se 2012). 
 
Vid ett nybygge är möjligheterna mycket stora. Här kan man redan från början styra den 
energimängd huset kommer kräva genom utformning, materialval och uppvärmningsval.  
Källsortering, inköp av miljömärkta eller lokalproducerade varor samt att undvika 
engångsartiklar ingår även i miljöanpassningen.  

När det gäller transporter så finns bussförbindelser till Åsele från Umeå-hållet och 
Östersunds-hållet. Sommartid går även Inlandsbanan förbi Dorotea och entreprenören kan 
erbjuda sig att hämta och lämna gäster där. Vid logi i Åsele skulle man kunna hämta och 
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lämna gästerna med minibuss, gärna en miljöklassad. På detta sätt kan man locka kunderna 
till att åka buss eller tåg till Åsele och slippa köra bil överhuvudtaget. 
 
De båtar som används under fisketurismen kan drivas med åror och elmotor, inte bara för 
miljövänlighetens skull utan för upplevelsens. En vrålande båtmotor tar fullkomligt död på 
den fridfullhet man bara kan finna i skog och mark. 

För att uppfylla kriterium nummer fyra ska entreprenören ha en aktiv roll och inställning till 
naturskydd. Att berätta för turisterna om möjliga hotbilder mot naturen de befinner sig i, gör 
dem mer inspirerade och motiverade till att ta ställning i arbetet mot ett bättre naturskydd. 
I Borgsjö är skogsbruket ett stort hot mot många gamla skogar och några djurarter. Både 
tretåig hackspett (Picoides tridactylus) och lavskrika (Perisoreus infaustus) finns t.ex. i 
området. Dessa arter finns på rödlistan med klassningen ”nära hotad” och är beroende av 
naturskogar med mycket död ved och hänglavar (Svenska Djurskyddsföreningen 2012 och 
Artdatabanken 2011). Det är främst det moderna skogsbruket i form av kalhyggesavverkning 
och tallplantager som är det största hotet mot dem, så ett ökat intresse för dessa fåglar 
kanske kan hjälpa till att reglera skogsbruket till en bättre nivå för många fler arter. 

Det femte kriteriet överlappar i någon mån fjärde då det tar upp lärandet om platsen. Gästen 
ska inte bara åka hem med en upplevelse, utan även med ny kunskap. Den kunskapen ska 
även involvera hur gästen bör bete sig på resmålet för att i minsta möjliga mån påverka 
omgivningen negativt. Man utbildar människor inom ämnesområdet natur, vilket i framtiden 
kan komma att löna sig om det görs på rätt sätt. 
 
I min värld är det lättare att bli inspirerad och engagerad för naturskyddande åtgärder m.m. 
om man hittat något i naturen som man tycker om, eller rent av älskar. Borgsjö kan göra 
detta för människor. 

Jag tror att Borgsjö har stor potential till naturturism. Däremot tvivlar jag på att det hela kan 
utvecklas till en storskalig organisation då turismen helt enkelt inte är tillräckligt stor och 
omfattande för att räcka till. Det finns redan etablerade naturturismföretag inom några mils 
avstånd och med tanke på att en turistentreprenör från starten inte kan erbjuda mat och logi 
på plats så kanske verksamheter med dessa tillgångar går före. Dessutom finns inget unikt 
med Borgsjö som inte kan hittas hos kringliggande turistföretag. Risken finns att Borgsjös 
naturturism blir en i mängden. Men trots allt detta så tvivlar jag inte på att det skulle gå att 
driva en turistverksamhet och leva på dess inkomst. Det kommer krävas en entreprenör med 
drivkraft, kunskap och en brinnande passion för verksamheten, men detta är ingen ovanlig 
kombination av egenskaper hos turistentreprenörer - speciellt när det gäller natur! 

Vidare forskning inom ämnet skulle vara att kontakta kunniga inom myndigheter och 
forskningsgrupper för att genomföra nödvändiga inventeringar av skogsfågel, samt 
undersöka de aktuella fiskevattnens produktionsförmåga och markens rekreativa 
bärförmåga. Detta borde göras innan några guidningar sätter igång för att kunna lägga upp 
en bra planering över hur många gäster som kan tas emot och hur mycket fisk och fågel som 
kan tas ut utan att riskera överexploatering.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till fast- och säsongsboende i Borgsjö 

Tycker du att Borgsjö har något som skulle locka turister? 

Vilken/vilka typer av naturturism anser du skulle passa bäst i byn och varför? Jakt, fiske, 
eller allmän (guidade turer av olika slag).  

Vad tror du att en turistverksamhet skulle göra med byn? Positiv eller negativ påverkan? 

Tror du att det finns folk i byn som kan tänka sig arbeta ideellt eller satsa pengar i en sådan 
här verksamhet? 
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Bilaga 2 

Karta över Borgsjö Fiskevårdsområde 
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Bilaga 3 

Karta över Borgsjö Jaktklubbs arrenderade markyta, 3172 ha. De grå fälten är ej jaktbara 
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