
 

 

Till kommunstyrelsen i Elverum kommune 

 

 

Medfinansiering till skötsel och marknadsföring av FinnskogLeden 

 

 

ARKO och styrgruppen för FinnskogLeden arbetar kontinuerligt med att förbättra och utveckla 

leden både för lokalbefolkningen och besökare. Vår ambition är att hålla en hög kvalité på den 24 

mil långa leden som går genom 10 kommuner, 3 i Sverige och 7 i Norge. 2017 har det svensk-

norska samarbetet varat i 25 år och detta kommer att uppmärksammas vid jubileumsfiranden den 

9/8 i Lekvattnet och 12/8 på Finnetunet i Svulrya. Styrgruppen har inte begärt in pengar sedan 2015, 

men nu behöver vi återigen kommunernas hjälp till att täcka kostnaderna för underhåll etc. Leden 

ska ju leva vidare även efter 25 år! 

 

FinnskogLeden är unik på många sätt. Dels att den slingrar sig genom två länder, men också att den 

går genom vildmarken där du kan uppleva tystnad, ren natur och rikt djurliv på nära håll. Det finns 

en efterfrågan på upplevelser i naturen och FinnskogLeden är en sådan produkt. Det är framför allt 

besökare från Norge, Sverige, Tyskland och Holland som går på leden. Det är svårt att säga hur 

många som vandrar varje år, men vi vet att det är en stor efterfrågan. Detta kan vi se från statistiken 

på hemsidan, förfrågningar till turistbyråerna och den stora åtgången av våra nya karthäften. 

 

Tack vare ett gott samarbete med DNT Finnskogen og omegn (tid. Finnskogen Turistforening) har 

vi en led som är väl röjd och markerad genom vildmarken. För detta betalar vi 50 000 NOK/år. Ett 

nytt karthäfte har producerats (2016) och 10 nya informationstavlor har satts upp (2016)  där leden 

korsas av bilvägar.  Vi arbetar också kontinuerligt med utveckling av hemsidan och utökad 

information på flera språk. Genom tydligare marknadsföring av leden kan vi locka ännu fler 

besökare till Finnskogen och de aktörer som verkar inom området. 

 

För att kunna vidareutveckla och hålla leden i gott skick, med kompletterande märkning och 

kontinuerlig röjning, behöver vi bidrag från de berörda kommunerna. Vi ber därför om 10 000 kr 

från vardera kommun för att täcka kostnader för underhåll och marknadsföring av leden under 2017. 

(För information om inbetalning , se bif. bilaga.) 

 

Från 1/1 2018 kommer ansvaret för FinnskogLeden att tas över av Finnskogen Natur & Kulturpark 

och nya ansvarsavtal kommer att upprättas med de kommuner som inte ingår i detta samarbete. 
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