


 
”Du kommer inte att ångra dig” 



Historik 
BD Fisk – ett av Norrbottens äldsta företag 

 
Det som idag är ett av Norrbottens äldsta företag,  

formades ute i Bottenviken för snart 90 år sedan.  

1928 gick yrkesfiskarna i Nikkala och Seskarö ihop  

och bildade en fiskförsäljningsförening med syfte  

att sälja medlemmarnas produkter - och utveckla  

den geografiska marknaden i Norrbotten.  

 



Under 1930- och 40-talet anslöt sig allt fler fiskeföreningar och yrkesfiskare från Haparanda,  

Kalix, Luleå och Piteå. 1970 bildades Norrbottens Läns Fiskförsäljningsförening, BD Fisk 

ekonomisk förening. 

 

Aktiebolaget BD Fisk bildades 1990 och ägs idag av 31 delägare, varav 25 är aktiva 

yrkesfiskare i Norrbotten.  

 

1997 genomfördes en stor om- och tillbyggnad av produktionslokalerna i Storön, Kalix 

kommun. Bolaget beslutade att utveckla förädlingen av egenproducerade rökta, gravade och 

saltade produkter. Sedan 1998 har BD Fisk även verksamhet i Sundsvall.  

 

2010 blev Kalix löjrom det första svenska livsmedlet som erhöll EU:s utmärkelse för skyddad 

ursprungsmärkt råvara. Vid årsskiftet 2012/2013 flyttades produktionen från Storön till 

Luleå för att samordna lager och sälj på ett och samma ställe. 
 

 

 



Syftet 
Därför bildades BD Fisk 

 

När BD Fisk bildades var det med förhoppningen  

att samla yrkesfiskarna i Norrbotten för att 

tillsammans förädla, sälja och distribuera sina 

produkter. Från Bottenviken och ut till en bredare 

marknad. 
 

 

 



 
BD Fisk ska vara en trovärdig leverantör av högkvalitativa  

produkter inom både RoS och DVH i Norden. 

Vision Vad vill BD Fisk uppnå? 

 



Affärsidé Hur tjänar BD Fisk sina pengar? 

  
 BD Fisk förädlar, distribuerar och säljer  
fiskprodukter till RoS och DVH i Norden. 

 
Strategin är att utveckla och sälja egenproducerade  

produkter i större omfattning. 



Kärnvärden 
Ord som ger oss vägledning i vårt dagliga arbete 

 



Omtänksamma 

 Det är viktigt för oss att vara goda arbetskamrater. Att visa 

omtanke och hjälpa varandra. Insikten är självklar, vi är 

varandras arbetsmiljö. Och är vi hyggliga mot varandra blir det 

också roligare att jobba och att tillsammans utveckla BD Fisk. 

 

Vår leverans till kund ska också präglas av omtanke, kan vi i 

någon mån alltid ge lite extra i vår kundkontakt bygger det vår 

relation och vårt varumärke över tid. Att vi löser problemen, 

bidrar till mer än det förväntade. 

 

Äkta omtanke är lätt att tycka om..  

 



Intresserade 

 Att upprätthålla vår ambition vad gäller kvalitet och hantverkstradition 

kräver att vi är fokuserade och engagerade. Det är viktigt att vi alla visar 

det genuina intresset som krävs för att hela tiden utveckla och förfina 

vårt erbjudande. 

 

Dels förstå och värdera vårt ursprung, dels hela tiden nyfiket lära oss 

vilka nya möjligheter som bjuds. 

 

I grunden betyder det självklart att vi utgår ifrån att vår personal är 

intresserad av det vi jobbar med. Se det som en grundförutsättning. 

 

Intressant? 



Hantverk och tradition 

 Vi är det genuina. På riktigt. Det måste vi hela tiden 

påminna oss om och värdera, det kan ställa krav på att vi 

ibland inte väljer den enkla lösningen. 

 

Tvärtom kanske vi ska hitta olika sätt att förstärka känslan 

av just hantverk och tradition. I vårt sätt att bemöta kunder 

och hur vi presenterar oss och våra produkter. 

 

Kan vi vara äkta är det en styrkeposition. 



Särprägel Vad är det som är så unikt med BD Fisk? 

 
 

 Vi ägs av yrkesfiskare och producerar  
egna traditionella kvalitetsprodukter 



Så säkerställer  
vi laxens kvalité 

 
Laxen vi förädlar kommer från Nordnorge, där den odlas  

i kassar i havet. Direkt efter fångst slaktas laxen och 

transporteras till vår produktionsanläggning i Luleå.  

Vi arbetar endast med odlad Atlant lax, Salmo Salar,  

av Superiorkvalitet från utvalda kvalitetscertifierade 

leverantörer i Norge. 



Så säkerställer vi 
löjrommens kvalité 

 
Kalix Löjrom är Sveriges första ursprungsmärkta livsmedel. Det är 

Norrbottens Kustfiskareförbund som är ägare till utmärkelsen och 

vi på BD Fisk är en stolt kvalitetscertifierad producent. Kalix löjrom 

har också fått den eftertraktade MSC-märkningen, som visar att 

fisket av siklöja sker med största omtanke om havsmiljön. 

 

Vi arbetar kontinuerligt med ett heltäckande miljö- och 

kvalitetssystem för att säkerställa hög och jämn standard  

på produkterna. Kvalitetsansvaret är en naturlig del av vårt  

dagliga arbete. 



Vårt löfte Vad vi lovar våra kunder och varför de ska köpa från BD Fisk 

 
”Du kommer inte att ångra dig” 

Löftet skapar trygghet och förväntningar hos våra kunder och det ställer  

krav på våra produkter, vår leverans och vårt uppträdande. 

 


