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Org.nr. 914115957 

 
                                       
Protokoll, styremøte i Finnskogen Natur & kulturpark, 2022-03-02 

Styret        
           Varamedlemmer 

Eva Larsson, styreleder, Torsby kommune  
Rune Grenberg, nestleder, Grue kommune  
Thor Ringsbu, styremedlem, Kongsvinger kommune 
Ingrid Folkvord Mehl, styremedlem, Åsnes kommune 
Ivar Arnesen, styremedlem, Våler kommune 
Eldri Svisdal, styremedlem, Elverum kommune 
Stina Akre, styremedlem, Trysil kommune 
Åsmund Skasdammen, styremedlem, Finnskogtinget 
Nils Erik Iversen, styremedlem, Norsk Skogfinsk 
Museum 
Daniel Olsson, styremedlem, Värmlands Museum 
Kurt Eide, styremedlem, Mattila Fritid 
Merete Furuberg, styremedlem, Finnskogen NaKuHel 

Ann-Katrin Järåsen  
Brit Haraldsen 
Paul Inge Tønseth/Siv Christel Berg 
Rune Sørlie 
Elin Østeberg 
Rolf Storsveen 
Erik Sletten 
 
Jan Larsson 
 
Monica Björklund 

 

Närvarande: Samtliga styrelsemedlemmar förutom Åsmund Skasdammen och Ingrid Folkvord Mehl 
som hade anmält förhinder.   

Møtetid:  02.03.21 kl.09.30 – 14.00 

Møtested:  Styremøtet gjennomføres digitalt på Teams.  
 
Protokoll 
 
Sak 01/22:  Godkjenning av protokoll fra styremøte 25.11.21 
 Innkalling og dagsorden dagens møte  
 
Vedtak/beslut: Protokoll av 01.12.21, innkalling og dagsorden godkjennes.  
  
         

Sak 02/22  Informasjon fra styreleder, styremedlemmer og daglige ledere  
 

Vi ønsker velkommen til Trysil kommune som ny medeier av Finnskogen Natur & kulturpark, og 
kommunens representant varaordfører Stine Akre.  

Daniel: Förbereder säsongen, ökar antal guider från 3 till 4 st. Har bokningsbara paket tillsammans 
med Karmenkynna, även jobb med Värmlandsboxen, lokalmat. 
Eldri: Finnskogen Friluftsråd rekryterar ny dagl ledare, Rolf Magnus Grenberg har sagt upp sig. Eldri 
ingår i styrelsen för Upplev Kynna. 



Ivar: Bra möte i Vermundsjøen, Finnskogmat. Viktigt att informera internt i kommunerna. 

Merete: Förbereder säsongen. 

Nils Erik: Museet har nu tecknat avtal med Anno museum och det avtalet är inskickat till 
departementet, som gett positiva signaler. Utbetalning kan vara på gång. 

Rune: Varit på styrelemöte i Norske Parker, som antagit handlingsplan för 2022 med strategiska 
huvudmål. Se bilaga/vedlegg. Jobbar också med planverket för det nya museet. 

Thor: E16 är en het potatis, mycket dålig på många sträckor inom kommunen. Utbyggnad behövs, det 
påverkar Finnskogen. 

Eva: Samma sak gäller E16 på svenska sidan gränsen in mot Torsby. Ser ett ökat intresse för 
Finnskogen, jobbar med Eda, Arvika och Sunne kommuner i förstudie om samarbete i kommande 
Interreg. Torsby kommun arbetar med ny ansökan om medel för att jobba vidare med 
världsarvsfrågan. 

Stine: Trysil glad åt att vara tillbaka i FNK. Jobbar med intern förankring i kommunen. 20% av arealen i 
kommunen är Finnskog. Det finns 1 grundskola i det området och de arbetar mycket bra med den 
skogsfinska kulturen. Det finns också många aktiva förenignar som kan vara potentiella partner. 
Kommunen har bra samarbete med Norske Parker och även Gränskommittén, som har lokalkontor i 
Trysil. 

Suzanne: Just nu mest arbete med bokslutet samt det kommande FinnskogMagasinet. 

Iren: Har varit sjukskriven p g a knäoperation, men arbetar nu 60% och försöker komma i kapp. 
Mycket jobb med Friluftsrådet, rapporter och ansökningar. Det blir möte i Kongsvinger kommun om 
Finnskogmat den 31.3. Glöm inte ordet Samordning när det gäller världsarvsprojektet, FNK ska ha 
ledartröjan. Uppmaning till kommunerna: använd FNK i alla sammanhang,  se FNK som en resurs. 

Vedtak/beslut: Informasjonen tas til orientering. 
         

 

Sak 03/22  Økonomi  

Avdeling Norge 

Vi bör ha i åtanke att den administration som FNK sköter i olika projekt, är med och finansierar Irens 
lön. Det är med andra ord sårbart. 

När det gäller bokslut på norsk sida, så måste några små justeringar göras, men bokslutet stämmer i 
stort sett. 

Avdeling Sverige 

FNK avdeling Sverige ble mva-registrert høsten 2021. På grunn av mva-rapporteringsrutiner i Sverige, 
ble det besluttet å inngå en avtale med et svensk regnskapsbyrå, slik at regnskap avdeling Sverige 
bokføres av et regnskapskontor i Sverige; IMAP Ekonomi i Torsby. Bokslutet för svensk sida är klart. 

Vedtak/beslut: Styret godkjenner regnskap pr 31.12.21.  

         

 



 

 

Sak 04/22 Godkjenning av revisor  

Administrasjonen i Sverige foreslår Dan Engeflod som revisor for Finnskogen Natur & kulturpark, 
avdeling Sverige.  

Vid årsmötet 2021 utsågs Sør-Hedmark Revisjon som revisor för FNK (Norge). 

Vedtak/Beslut: Styret godkjenner Dan Engeflod som revisor for avdeling Sverige.  

         

 

Sak 05/22  Pågående prosjekter i FNK 
 

• Verdiskapningsprosjektet v/daglig leder Irén  

Saksopplysning: 
I samarbeid med Riksantikvaren i Norge og Innlandet fylkeskommune gjennomføres det et forprosjekt 
«Verdiskapning på Finnskogen».  

Målet med forprosjektet er å gjøre opp status for parksamarbeidet så langt, og legge grunnlaget 
bærekraftig utvikling og et videre langsiktig og grenseløst samarbeid om Finnskogens særpreg og 
ressurser gjennom Finnskogen Natur & kulturpark 

På bakgrunn av kartlegging og vurdering av måloppnåelsen sett opp mot gjeldende parkplan og en 
evaluering av organisasjon, samarbeid og partnerskap mv, skal forprosjektet oppsummere barrierer 
og suksessfaktorer og legge fram en plan for prosessen fram mot vedtak av ny parkplan gjeldende fra 
2024.  

Det planlegges nå et fagseminar på Finnskogen 23.mars, der vi inviterer ulike aktører og myndigheter 
for å legge fram resultater av evalueringen, samt drøfte det videre arbeidet fram mot en ny parkplan 
fra 2024.  

FNK har inngått avtale med med Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke v/NMBU, som bistår oss i 
evalueringsarbeidet. Det er gjennomført en rekke dybdeintervjuer med ressurser i FNK, Innlandet 
fylkeskommune, tidligere styremedlemmer, Norsk Skogfinsk Museum, Norske Parker, lag, foreninger 
og næringsdrivende på Finnskogen.  

Eva, Rune och Thor jobbar med att se över FNK:s organisation. För tillfället ser det ut som att 
föreningsformen ägnar sig bäst, med tanke på det gränsöverskridande arbetet. Gruppen träffas nästa 
gång den 18 mars i Lekvattnet. En fråga som är aktuell, är styrelsens storlek kontra beslutsgång. Där 
kan vi t ex se på om vi ska ha ett större  AU, men det kräver stadge/vedtektsändring, något som inte 
kan göras förrän inför årsmötet 2023. 

Vedtak/beslut: Styret tar informasjonen til orientering.  

         

 



• Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme – v/prosjektleder Merete  

Saksopplysning:  
Finnskogen Natur & kulturpark fikk innvilget søknad på 1 million kroner fra Innlandet fylkeskommune 
i mai, i tillegg til tidligere omsøkte og midler bevilget fra kommunene.  

Det har i løpet av høsten og vinteren vært gjennomført digitale inspirasjonsmøter. Det har også vært 
lagt opp en til en møterekke i samarbeid med landbrukskontorene, politisk ledelse og øvrige 
samarbeidspartnere i kommunene. Det har foreløpig blitt gjennomført åpne møter i Trysil, Elverum og 
Åsnes/Våler, og møter i Kongsvinger og Eidskog er under planlegging. Det vurderes også hvordan man 
skal koble på Torsby og Nifa, eventuelt med et forprosjekt i Interreg-regi.  

Kostnadsökningar har präglat projektet, vilket har fått flera negativa effekter. Exempel lokalt slakteri 
på Gravberget gård. Nu har all verksamhet upphört och gården kan komma att säljas. 
Det blir ett möte med producenter den 15 mars i Grue. 

Arbetar med försäljningskanaler, bl a via nätet, vilket är ett av målen för projektet. Lång väg kvar. 

Projektet önskar tydlighet när det gäller styrelsens/styrgruppens roller. 

Vedtak/beslut: AU ska arbeta närmare projektet. 

         
 

 
• UNG-programmet - Finnskogen som læringsarena v/daglig leder Irén  

Utgångspunkten är dels att samtliga regionalparker i Norge arbetar med barn och unga och dels att 
FNK genomfört projektet Kunnskap-identitet-mestring 2018-2019. Vårt Ungprogram är resultat av 
detta arbete. 
Finnskogen Natur & kulturpark har flere tiltak og aktiviteter rettet mot barn og unge. Parken ønsker å 
samle tiltakene i en helhetlig satsing, og jobber nå med å etablere et «Ung-program», med Finnskogen 
som læringsarena. Formålet med arbeidet er å bruke Finnskogen som læringsarena ved å legge til 
rette for et aktivt friluftsliv og medvirkning til ivaretakelse og utvikling av viktige natur - og 
kulturområder i samarbeid med kommuner, organisasjoner, bedrifter og andre miljøer som har 
Finnskogen som arbeidsfelt. 

Vi arbeider nå med flere tiltak og aktiviteter som skal bidra til å involvere ungdom i enda større grad i 
2022, og kobler også på Finnskogen friluftsråd, der vi søker om midler til ulike tiltak rettet mot 
ungdom. Vi har også dialog med Skogselskapet for å se på muligheter for et samarbeid om 
sommerjobb for ungdom gjennom deres Jobu-konsept, med mål om at ungdom kan få sommerjobb 
med å rydde Finnskogleden kommende sommer.  

Kommentarer: Viktigt jobba helhetligt, Norge/Sverige. Viktigt att ha möten med olika funktioner i 
kommunerna, som kultur, fritid, näring osv. Det kan vara lätt att engagera politiken, men det behöver 
förankras i administrationen. 

Vedtak/beslut: Arbetsgruppen jobbar med att identifiera kontaktpersoner i kommunerna. 

         
 



 

Sak 06/22 Finnskogleden v/daglig leder Suzanne og Irén (kl 11.45 – 12.15) 

Att sköta Finnskogleden är ett stort och viktigt ansvar. Vi får många synpunkter och kommentarer från 
bl a besöksnäringen. FNK måste ta tag i frågan om finansiering av Leden, de 10 000 från kommunerna 
räcker inte för utveckling av Leden framöver. 
FNK har ett avtal med DNT Finnskogen og omegn som sköter arbetet för en kostnad på upp till 50 000 
kr/år. De har också ett system med stifaddre/stigfaddrar, som utför arbetet utan kostnad. Pengarna 
går till material och viss reseersättning. När gränsen varit stängd har arbetet på svensk sida utförts av 
föreningar. Inför säsongen 2022 utgår vi nu från att DNT kan utföra arbeten även på svensk sida. 
Leden marknadsförs som en vildmarksled, men vi måste komma ihåg att det är ett kulturlandskap, 
det pågår skogsavverkning och annat i närheten. Leden går i ett landskap i förändring och det måste 
de som går acceptera. 
2022 firar Leden 30 år. FNK kommer att ansvara för ett jubileumsprogram lördag 11 juni på 
Morokulien. Samarbete med Eda och Eidskog kommuner. Utöver det, uppmanas lokala föreningar att 
arrangera olika turer och program, men det är inget som FNK ingår i. Som exempel kan nämnas att 
DNT har 9 annonserade program och Øiermoen grendelag ett program med guidad tur och servering. 
Alla kommuner uppmanas tipsa föreningslivet om detta. 
 
Vedtak/beslut: Arbetsgruppen för jubileet arbetar vidare och håller styrelsen informerad. 
          
 
Sak 07/22 Nye prosjekter/aktiviteter  
 

• Verdensarv 
 

Saksopplysning: 
 
Finnskogen Natur & kulturpark har et årsmøtevedtak fra 2017 på at det skal settes i gang et arbeid for 
at Finnskogen skal bli en del av UNESCOs verdensarv. FNK har hatt dialog med Anno Museum, som 
også ønsker å jobbe med verdensarv. Det er enighet om at FNK og Anno samarbeider om prosjektet, 
og Nina Bogerud Caspari, som er ansatt i Anno Museum, vil fungere som prosjektlederi prosjektet 
som eies av FNK. Prosjektleder er i gang med å arbeide, men foreløpig er ikke prosjektorganisasjon, 
struktur og planer for arbeidet konkretisert. FNK har i samarbeid med prosjektleder lagt opp til et 
møte 1.mars for å sette en styringsgruppe og lage klart mandat for prosjektarbeidet med 
ansvarsområder og oppgaver. Det er viktig at FNK har eierskap og styring på verdensarvarbeidet i 
samarbeid med Anno Museum og mange andre aktører på Finnskogen.  
 
Administrasjonen ønsker å informere og drøfte arbeidet med styret for å sikre eierskap til prosjektet.  
Vi behöver tillsätta en styrgrupp med kommuner, museer och Norske Parker, samt utarbeta 
mandat. 
Thor: går att kontakta Nærøyfjorden verdensarvpark för att höra hur de jobbade. 
 

• Samarbeidsprosjekt med Mattila Natur- och kulturförening v/Eva 
 

I det pågående projektet arbetas med vandrings- och cykelleder runt Mattila, tillsammans flera mil. 
Alla markägaravtal är klara. Nu jobbar gruppen med olika arrangemang inför 2022. 
 



• Status Dark Sky Finnskogen 
 

Saksopplysning:  
FNK har en dialog med Norske Parker om hvordan vi går videre med muligheter for at Finnskogen 
Natur & kulturpark skal bli en Dark Sky Park. Vi planlegger nå å invitere astromiljøet på norsk og 
svensk side, sammen med bl.a organisasjonen Bevar Mørket for å sikre et godt faglig grunnlag knyttet 
til registreringer og målinger, astrokompetanse og innspill fra miljøet, som kan bidra med innspill i det 
videre arbeidet.  
 
V/beslutedtak: Styret tar informasjonen om verdensarv, Mattila-prosjektet og Dark Sky-arbeidet til 
orientering.  
 
         
 
Sak 08/22 Norske Parker  
 
Handlingsplanen för 2022 är klar, samt någr viktiga datum som är bra att veta. Se bilaga/vedlegg. 

Vedtak/Beslut: Styret tar informasjonen til orientering.  
 
         
 
Sak 09/22 Kulturstipend for ungdom 2022  
 
FNK har et styrevedtak på å dele ut et kulturstipend for ungdom på kr 20.000 og to stipender på kr 
5.000.  
Administrasjonen foreslår at årets kulturuttrykk skal være visuelt, der ungdommen henter inspirasjon 
fra den skogfinske kulturarven som uttrykkes i form av en blyanttegning, akvarellmaling e.l.  
Vi foreslår at FNK sammen med kultursjefer og kulturskolerektorer m.fl setter opp rammer for 
konkurransen før den utlyses.  
 

Vedtak/beslut: Styret godkjenner forslag til tema for FNKs kulturstipend for ungdom. 
 
         

Sak 10/22 Planlegging av Interreg-søknad  

Eva oppdaterer styret om arbeidet så langt: Förstudie pågår, tillsammans med flera kommuner på 
svensk sida. Förstudien syftar till att kartlägga möjligheterna för en Interregansökan. Vi måste också 
arbeta med innhållet i en interregansökan (som kan skrivas under hösten 2022). 

Vedtak/beslut: Styret tar informasjonen til orientering. 
 
         

Sak 11/22 Planlegging av årsmøtet/parkforsamling   

Årstmøtet i FNK gjennomføres som et fysisk møte 7.april. Administrasjonen er i dialog med Norsk 
Skogmuseum på Elverum om muligheter for å gjennomføre styremøtet der. Vi har fått offert/tilbud på 
mötesrum, kaffe, 2-rätters lunch för 495 kr/person. Vi bör också tänka på någon form av föredrag, 
musik eller liknande 



Valgkomiteen (som nå består av kun en person) må starte arbeidet med avklaringer knyttet til 
styrerepresentanter, og partnerne må forberedes på å foreta valg av sine representanter til styret.  

Årsmøtedokumenter forberedes. 

Vedtak/Beslut: Iren och Suzanne arrangerar ett digitalt möte med partnerna, för val av 
representanter till styrelsen. Vi bokar på Skogmuseet enligt offert/tilbud. 
 
         

 

Avslutning 

Eva Larsson avslutade mötet och tackade alla som deltagit med goda inspel och synpunkter. 

Suzanne påminner: det finns handlingar som styrelsen ska underteckna, så önskvärt att 
styrelsen kommer till årsmötet den 7 april. 
 


