UNIKA RÅVAROR
OCH NÄRODLAD
KOMPETENS
Fantastiska, naturliga förutsättningar med ren luft, kalla
vintrar och varma somrar med massor med soltimmar.
Det är vad som gör Haparanda och Tornedalen till en
perfekt plats för odling och förädling av livsmedel med
premiumkvalitet. Här finns både råvaror av högsta klass
och ett lokalt kluster med stor kompetens inom
vidareförädling, förpackning och distribution.

HAPARANDAS TVÅ STÖRSTA
LIVSMEDELSINDUSTRIER OMSÄTTER VARJE ÅR

900 000 000
MILJONER KRONOR

STORA YTOR
PLANLAGD MARK
MED STRATEGISK
PLACERING
RENA RÅVAROR,
MÅNGA EKOLOGISKA AV
HÖG KVALITET

TVÅSPRÅKIG
KOMPETENS

DÄRFÖR HAPARANDA
4
Rena råvaror,
många ekologiska av
hög kvalitet.

1
Goda odlingsbetingelser
med flera etablerade verksamheter inom
jordbruk.

3
Närhet till viltråvara
och skogens bär (blåbär,
lingon, hjortron etc.).

2
Möjligheter
till paketering och
samverkan.

5
Närhet till
fisk från hav och älv,
t. ex. lax och sik.

6
Aktivt yrkesfiske i
havet och Torneälven
efter t. ex. lax, sik och
löja (löjrom).

7
Etablerade
verksamheter inom
förädling finns på plats
i Haparanda idag.

8

Mångårig
erfarenhet och kompetens
inom livsmedelsteknik
och logistik.

” Vi använder oss uteslutande av råvara
som odlats norr om den 63:e breddgraden, det vill säga potatis från
nordligaste Sverige som växer under
midnattssolen. Jag skulle vilja påstå att
det är potatisens ”champagnedistrikt”.
Kalle Outinen, vd Outinens

REDAN PÅ PLATS
I Haparanda finns två företag som står för
en stor del av livsmedelsförädlingen i hela

I Norrbotten arbetar 3,7 procent av alla för-

Norrbotten: Polarica och Outinens Potatis.

värvsarbetande inom de gröna näringarna,

Utöver dessa finns här också ett antal före-

mer än en procent över rikssnittet.

tag med livsmedelsproduktion, småskaligt
livsmedelshantverk och gårdsbutiker.

Av landets totala renskötsel bedrivs över
60 procent i Norrbotten.

Polarica är Europas ledande leverantör av

Cirka tio procent av Sveriges havsfiske

bär, svamp och viltkött och omsätter cirka

landas längs Norrbottenskusten.

800 miljoner kronor årligen. Företaget som
startade 1972 har huvudkontor i Haparanda
samt förädlingsanläggningar för bär i

Trender inom livsmedel
Det har inte undgått någon att konsu-

Sverige, Finland och Polen.

menternas intresse för hälsosamma och

https://polarica.com

ekologiska alternativ har ökat kraftigt under
senare år. Livsmedel som odlats och prod-

Outinens Potatis grundades 1950 och

ucerats på hållbart sätt har blivit något av

idag omsätter företaget cirka 100 miljoner

ett hygienkrav. En spännande och hållbar

kronor. Outinens Potatis största produkt

lokal livsmedelsproduktion skapar också

är färdiga potatisgratänger. Alla produkter

förutsättningar för att skapa matupplevelser

baseras på potatis från norra Sverige.

inom besöksindustrin.

https://www.outinens.se/

