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Hemavan Tärnaby och Storuman på
Naturkartan - Mobil guide skall locka och
vägleda besökare och invånare ut i
naturen
Vandrare i Storumans kommun skall känna sig trygga med att
hitta rätt på fjället och i skogen – nu kan de ha appen
Naturkartan som följeslagare på sin vandring eller som verktyg
för att planera framtida vandringar.
Appen innehåller karta, bilder och beskrivningar av vandringsleder i Hemavan
Tärnaby och Storuman, dessutom finns fjällstugor, naturreservat och
rastskydd utmärkta.

Destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby AB har
möjliggjort förverkligandet
Visit Hemavan Tärnaby är destinationsorganisationen i Storumans kommuns
västra del, som bland annat arbetar med utveckling av spår och leder för att
skapa en attraktiv destination för ortsbor, företagare, fritidshusägare och
tillfälliga besökare.
Marianne Lindgren, marknadsansvarig på Visit Hemavan Tärnaby säger:
- Destinationsorganisationen har genom en omställningscheck från Region
Västerbotten samt med stöd av Mervärde Hemavan Tärnaby kunnat
möjliggöra arbetet med appen som dessutom planeras att utvecklas
ytterligare med fler leder och besöksmål för att bli så heltäckande som
möjligt, hon fortsätter: vi hoppas att Naturkartan kommer bli den givna
kompanjonen på kommande fjällturer och dagsvandringar. Hon fortsätter - Ur
säkerhetssynpunkt skall man ändå alltid ha med sig papperskartor och
kompass när man ger sig ut på fjället och i skogen.

Samverkan med Storumans kommun och Länsstyrelsen i
Västerbotten
Insatsen har gjorts gemensamt med Näringslivskontoret i Storumans
kommun. Mona Olovsson, näringslivssekreterare säger:
- Det här känns som ett naturligt steg i vårt arbete med att utveckla
turistinformationen i kommunen. Smarta digitala lösningar såsom
Naturkartan ökar tillgängligheten för fler och är sättet att jobba i framtiden.
Samarbete sker med Länsstyrelsen i Västerbotten som också använder
Naturkartan. De statliga vandringslederna och naturreservaten med mera som
är inlagda av Länsstyrelsen är synliga i både Hemavan Tärnaby och
Storumans guider. Frida Björkelid som är reservatsförvaltare vid Länsstyrelsen
i Västerbotten säger
- De leder som finns i Hemavan Tärnabys guide kommer även att bli synliga i
Länsstyrelsens app. På så sätt kan den som använder någon av apparna se
alla större vandringsleder i området.

Vision Hemavan Tärnaby 2030
Visit Hemavan Tärnaby har ett mål till 2030: att bli nordens mest hållbara
och tillgängliga fjälldestination – och arbetet med naturkartan är ett steg i
ledet i att fasa ut guider i pappersformat för att helt övergå till digitala
plattformar för kunskaps- och inspirationsinhämtning. Detta innebär att
informationen är lättare att hitta för både ortsbor och besökare och att
destinationen avancerar vad gäller digitala och tekniska lösningar.

Fakta om Naturkartan
Naturkartan kan användas som på-plats-guide eller inspiration. Den finns
som både webbplats och app till smarta telefoner, vilket gör att hjälpmedlet
är enkelt att bära med sig.
När appen är nedladdad fungerar den även utan täckning, vilket innebär att
den är en hjälp under hela fjällturen. Appen innehåller karta, bilder och
beskrivningar av vandringsleder i Hemavan Tärnaby och Storuman. Men du
hittar även andra besöksmål samt fjällstugor och rastskydd vilka kan vara bra
riktmärken och ge trygghet under vandringen.
Före vandringen kan användaren samla favoritplatser att bocka av och

kartfunktionen gör det enkelt att navigera i geografin redan före ankomst.
Det går att planera dagsetapper, räkna höjdmetrar och hitta besöksmål i
naturen som erbjuder annat än vandring, till exempel badplatser.
Naturkartan är en modernt utvecklad friluftsguide för webb och mobil, som
används av företag och myndigheter för att inspirera och vägleda folk till ett
rikare friluftsliv. Det är företaget Outdoor map som står bakom Naturkartan.
Tjänsten fungerar som ett modernt alternativ till broschyrer och enkla
webbsidor för att tillgodose besökare och invånarnas önskemål om att hitta
ut i naturen.

Kontaktpersoner:
Marianne Lindgren, marianne.lindgren@hemavantarnaby.se, +46 (0)954-104
54
Mona Olovsson, mona.olovsson@storuman.se , +46 (0)951-141 05
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Hemavan Tärnaby är fjälldestinationen i Lappland med skidområden och
stigar i vidsträckta vidder för både världsmästare och fjällrookies. Härifrån
kommer Ingemar Stenmark, Anja Pärson, Stig Strand och Jens Byggmark, och
här börjar Kungsleden sin ringlande väg uppåt.
Visit Hemavan Tärnaby AB jobbar med övergripande marknadsföring och
destinationsutveckling.

