
 
Rotnebergsvegen 37, 2256 Grue Finnskog 

Org.nr. 914115957 

 
                                       
Protokoll från styrelsemöte i Finnskogen Natur & kulturpark 
Närvarande        Varamedlemmer 

Rune Grenberg, ordförande, Grue kommune  
Eva Larsson, vice ordförande, Torsby kommun 
Thor Ringsbu, styrelseledamot, Kongsvinger kommune 
Ingrid Folkvord Mehl, styrelseledamot, Åsnes 
kommune  
Eldri Svisdal, styrelseledamot, Elverum kommune 
Stine Akre, styrelseledamot, Trysil kommune 
Nils Erik Syversen, styremedlem, Norsk Skogfinsk 
Museum 
Daniel Olsson, styrelseledamot, Värmlands Museum 
Anette Back Olsson, styrelseledamot Skogsängan Gård 
Ingrid Torgersrud, styrelseledamot, Finnskogstua 
Iren Carlström, daglig ledare Norge (föredragande) 
Ann-Katrin Järåsen, daglig ledare Sverige(föredragande) 

 

 
Mötestid:  2022-09-22  kl.09.30 – 14.00 
Mötesplats:  Rotnbergsvegen 37, Svullrya 
               
 
Ärende 19/22:  Godkännande av protokoll från styrelsemöte 07.06.22  

            Kallelse till dagens möte  
 
Bakgrund:  
Protokoll från styrelsemötet 07.06.22  skickades ut 08.06.22.  
Kallelse skickades ut 13.09.22 Bilagor utsändes 18.09.22  
 
Förslag till beslut: Protokoll från möte 08.06.22 och kallelse godkänns. 
 
Beslut: Protokoll från 08.06.22 och kallelse godkändes. 
 
               
 
Ärende 20/22: Information från ordförande, styrelseledamöter och dagliga ledare  
   
 
Ingrid Folkvord Mehl informerade om att man bl a arrangerat kulturminnesdagar och 
familjedagar i Åsnes kommune. Ett samarbete kring arrangemang är etablerat med Grue 
kommune. 



 
Stine Akre informerade från Trysil kommune att man firat 300 års jubildeum och haft en 
utställning med information kring bosättningar och deras  historia. Törbergets historielag har 
haft 350 års jubileum på bygdetunet.  
 
Från Åsnes berättade Eldri Svisdal att det bl a arrangerats utställningar (Håberget) och att alla 
arrangemang mött fin respons på sociala medier. 
 
Eva Larsson, Torsby kommun, berättade om ett mycket lyckat arrangemang kring firandet av 
Finnskogleden 30 år på Purala. Ca 300 besökare fick ta del av olika föredrag, en konsert med 
Västanå teater samt även smaka på finnskogen (provsmakning av lokalproducerad mat). 
Mattila Natur och Kulturförening vann Visit Värmlands prestigefyllda turistpris för 
framstående utveckling. Det projekt som föreningen driver med FNK som huvudägare - i 
samverkan med Leader och Jordbruksverket -  har i hög grad bidragit till den positiva 
utvecklingen i Mattila. 
 
Ingrid Torgersrud berättade om en lyckad sommar för Finnskogsstua. Verksamheten har 
också presenterats i en stor artikel som varit införd i en branchtidskrift. En bok är på gång på 
temat “Bortom allfarveg” där besöksplatser på landsbygden i Norge beskrivs och Svulrya är 
en av dessa platser. 
 
Nils-Erik Syversen orienterade om att processen för etablering av nytt Skogsfinskt Museum 
nu kommit så långt att man ser över de anbud som inlämnats för bygget. 
 
Iren Carlström informerade om att ett stort antal aktiviteter genomförts under sommaren 
och det har man kunnat läsa om på hemsidan och i sociala medier. Uppslutningen har 
genomgående varit god och intresset är stort för finnskogen. Marknaden den 2 juli på 
Finnskogcetrum i Lekvattnet var välbesökt. I dag finns 33 partners anslutna till parken. 
 
Rune Grenberg tog upp vikten av att FNK arbetar aktivt för att synas i media och han anser 
att man lyckats väl med det undet det senaste året. Det kommer många rapporter om att 
FNK är en betydande resurs i det utvecklingsarbete som görs på Finnskogen. Grue kommune 
skall arbeta fram en  ny arealplan (sv. översiktsplan) för hela kommunen. I det arbeter är 
Grue Finnskog och Svullrya viktiga, eftersom vi vet att antalet besökande kommer att 
mångdubblas när Skogsfinsk Museum står klart. Av det skälet vill man i arealplanen försöka 
få till ett samarbete med alla Finnskogskommunerna så att Finnskogen utvecklas mer både 
på svensk och norsk sida. FNK skulle kunna vara samordnare i ett sådant arbete. 
 
 
 
 



Daniel Olsson informerade om att besökstalen på Finnskogcentrum är fortsatt höga och 
intresset stort från besökare. Dessvärre har paketet med vandringar inte lyckats nå ut till 
besökarna på det sätt som man hoppats denna sommar men han påtalar också att etablering 
av nya aktiviteter kan ta tid. 
 
Annette Back Olsson berättade om att beläggningen på Skogsängan gård varit god trots en 
trög inledning på sommaren – folk bokar sent. Det har dessvärre framkommit klagomål på 
delar av Finnskogleden som många av gästerna besöker. Hon informerade också om ett 
“hästprojekt” med 8 ekipage från Dalarna som genomförts för första gången på försök i 
sommar. Rutten som också innehöll övernattningar på flera ställen gick via Rikkenberget-
Boviggen-Hagen i Östmark-Purala-Lövhaugen. 
 
Thor informerade om det pågående jobbet med att befästa finnskogen som besöksmål i 
Kongsvinger kommun. 
 
Förslag till beslut: Informationen läggs till handlingarna. 
 
Beslut: Informationen lades till handlingarna. 
               
 
Ärende 21/22  Ekonomisk redovisning 
 
Bakgrund: 
Räkenskapsberättelse per 31.08.22 för avdelning Norge och avdelning Sverige har skickats ut 
i handlingarna och presenterades av respektive daglig ledare. 
 
Förslag till beslut: Styrelsen godkänner räkenskaper för avdelning Norge och Sverige per 
2022-08-30. Styrelesen föreslås stötta bytet av bank i Norge till Grue Sparbank. 
 
Beslut: Styrelsen godkände räkenskaperna för respektive avdelning per 2022-08-30. 
Styrelsen stöder förslaget om att verka för byte av bank till Grue Sparebank på norska sidan. 
Vid nästa styrelsemöte skall den ekonomiska redovisningen från Sverige innehålla separata 
redogörelser för föreningens löpande ekonomi och Mattilaprojektets ekonomi. 
               
 
Ärende 22/22 Uppdatering kring pågågende projekt. 
 
Bakgrund: 
 
Finnskogen Natur & kulturpark har per dags datum 3 projekt på norsk sida och 1 projekt på 
svensk sida.  
 
 
 



Norge 
• Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme 
• Verdiskapningsprosjektet 
• Verdensarv 

 
Sverige 

• Leader-projekt med Mattila Natur & kulturforening 

För styrelsens kännedom drivs även ett förprojekt i Sverige med Torsby kommun som 
projektägare och Region Värmlalnd som bidragsgivare. Syftet med projektet är att se över 
möjligheter till utveckling av bygder med skogsfinsk kultur i de kommuner i Värmland som 
gränsar till Norge (Arvika, Eda, Sunne och Torsby) I styrgruppen för detta projekt har dagliga 
ledare insynsplatser. 
 
Daglig ledare i Norge och vice ordföarnde Eva Larsson orienterade översiktligt om respektive 
projekt.  
 
Orientering om Finnskogmat – for bolyst og grønn turisme 
Projektledare Merete Furuberg orienterade mer detaljerat om aktiviteter och status for 
projektet.  
 
Beslut: Styrelsen tackar för redogörelsen.  
På förslag från Eva Larsson beslutar styrelsen att bjuda in projektledaren i Mattila-projektet, 
Bengt Fjellstedt, för att redogöra mer i detalj för status på det projekte vid nästa 
styrelsemöte. 
Styrelsen beslutar även att det är styrelsen som ska vara styrgrupp för lokalmatprojektet. 
               
 
 
Ärende 23/22  Projekt inför framtiden 
 
De punkter som togs upp på mötet som förslag på nya projekt var: 

• Ett UNG-program med målsättningen att involvera unga i arbetet med natur och kultur på 
Finnskogen.  

• Finnskogleden. Där finns i dag en arbetsgrupp som bör samlas snarast för att se över 
möjligheten till utveckling via någon form av projekt. Dagliga ledare ansvarar för kallelse.  

• Finnskogmat – hur ser vi långsiktigt på projektet? Dags att fundera på detta. 
• Världsarvsfrågan - båda länderna står inför någon form av ställningstagande - projekt? 

 
Bakgrund: 
FNK på norska sidan har en lägre tid aretar med att utveckla ett UNG-program. Målet är att 
etablera ett minst 3-årigt projekt med fokus på barn och unga knutet till Finnskogen. Ett 
sådant projekt skulle kunna vara en del av ett Interregprojekt.  
Övriga punkter ovan har varit aktuella i styrelsens arbete under många år och det behöver 
tas fram konkreta förslag till hur man ska gå vidare. 
 



 
Beslut: Styrelsen bedömer samtliga punkter som viktiga och påtalar att det är angeläget att 
snabbt få till konkreta förslag kring  hur FNK kan arbeta vidare med frågorna i nya projekt.  
 
Styrelsen beslutade ge daglig ledare i Norge i uppdrag att utarbeta ett förslag till 
samarbetsavtal mellan Finnskogen Natur&kultupark som ägare av UNESCO-projektet på 
norsk sida och Anno museum och att avtalet sedan tas upp i styrelsen för godkännande inför 
fortsatt process.  
 
               
 
Ärende  24/22 Skyltning och skyltplan för Finnskogen  
 
Bakgrund: 
Finnskogen Natur & kulturpark har fått flera påpekanden och förslag kring skyltning på 
Finnskogen. Det gäller både restaurering av nuvarande skyltar och förslag på nya skyltar. 
 
AU har behandlat frågan och föreslår att det tillsätts en arbetsgrupp som jobbar med frågan.  
 
Förslag till beslut: Det tillsätts en arbetsgrupp som skall arbeta fram en plan för etablering 
av nya skyltar i Elverum och Trysil, ersätta skylten vid Lekvattnet och restaurera samtliga 
Finnskogskyltar. Planen ska innehålla samarbetsprocess med kommuner och 
vägmyndigheter samt kostnader och förslat till finansiering. 
 
Beslut: Dagliga ledare ska etablera en skyltgrupp bestående av representanter från de 
aktörer som påtalat intresse för skyltfrågan. Gruppen ska ha någon representant med 
fackkompetens och kommuner med skyltar i omedelbart behov av renovering bör involveras 
i första hand. Planen ska innehålla samarbetsprocess med kommuner och vägmyndigheter 
samt kostnader och förslag på finansiering.  
 
Inledningsvis ska gruppens arbete gå ut på att jobba med renovering av skyltar och först 
därefter kan det vara aktuellt att diskutera hur man går vidare med ev ny skyltplan.  
               
 
Ärende 25/22 Användning av FNKs logotyp  
 
Bakgrund: 
 
FNK har utarbetat en designmanual med uppdatering av profil och logotyp. Tanken är att 
samtliga ägarkommuner och partners ska använda loggan på nätsidor med en länk till 
Finnskogen.org.  
Administrationen ser gärna att styrelsen beslutar hur användandet av FNKs logga lämpligen 
ska ske för att skapa ett enhetligt intryck.  
 
Förslag till beslut: Styrelsen i FNK ber ägarkommuner att använda FNKs logga på hemsidor 
med en länk till Finnskogen.org och uppmanar partners att avända loggan på samma sätt. 
Styrelsen delegerar till administrationen attt bestämma vilka logotyper som skall användas. 



 
Beslut : Styrelsen ställer sig bakom förslaget till hur FNKs logotyp ska användas av ägare och 
partners. Administrationen ges delegation på att ta fram vilka logotyper som ska användas 
för ändamålet och ansvarar för att informationen distribueras till berörda.  
 
               
 
Ärende 26/22 Finnskogen Natur & kulturpark – process fram mot ny parkplan 
 
Bakgrund: 
 
Det har pågått ett arbete med att analysera organisationen FNKs arbete fram till nu. I det 
arbetet har man använt NMBU som konsultstöd. Processen har tagit avstamp i gällande 
parkplan för perioden 2014 – 2024.  
En del i analysarbetet har varit att AU med ordförande i spetsen haft uppdraget att se över 
nuvarande organisation. Vi styrelsemötet den 7 juni samlades synpunkter in som ska 
användas inför det fortsatta arbetet.  
 
Ordförande har utarbetat ett arbetsdokument baserat på de förslag och skynpunkter som 
kom fram vid mötet. 
 
Beslut: Styrelsen ger AU i uppdrag att arbeta vidare med ett organisationsförslag med 
målsättning att kunna ta beslut på årsmötet 2023. Avrapportering kring hur arbetet 
fortskrider ska ske vid nästa styrelsemöte. 
 
               
 
Ärende 27/22 Övriga frågor 
 
Då inga övriga frågor framkom tackade ordförande för ett inspirerande och konstruktivt 
möte och riktade ett särskilt tack till Merete Furuberget som ordnat med fika och lunch. 
 
 
 


