
 

 

                Bilaga/vedlegg 1 

Handlingsplan Finnskogen Natur & kulturpark 2022, reviderad av årsmötet 7 april 2022 

Mål  Handling Tidsrom 

Avslutte forprosjekt 

«Verdiskapning på 

Finnskogen» med 

anbefalinger om veien 

videre fram mot ny 

parkplan fra 2024 

• Ferdigstille kulturmiljøplan  

• Ferdigstille evalueringsarbeidet  

• Rapportering 

Januar – Mai 2022 

Videreføre prosjekt 

«Finnskogmat – for bolyst 

og grønn turisme» ihht 

plan 

• Oppdatere avtale med   

prosjektleder  

• Oppdatere og følge opp 

handlings- og framdriftsplan 

Juli 2022  

Kontinuerlig 2022 

Igangsette prosjekt 

«Finnskogen – veien til 

verdensarv» 

• Rigge prosjektet med 

styringsgruppe, prosjektgruppe, 

handlingsplan, budsjett m.v.  

• Igangsette aktiviteter 

Januar-mars 2022  

 

 

Mars-desember 

2022 

Videreutvikle «Ung-

programmet» til et 

helhetlig 3-årig prosjekt 

Mål om 

prosjektfinansering av 

programmet. 

 

Från årsmötet:  

Samarbete med DNT 

Finnskogen og omegn 

• Ferdigstille programmet  

• Dialog med potensielle 

samarbeidspartnere/finansiering  

• Kulturstipend for ungdom  

• Camp Røgden  

• Sommerjobb for ungdom 

sammen med Skogselskapet  

• Samarbeid med skolene  

• Samarbeid med Friluftsrådet  

• Det etableres et årshjul med 

aktiviteter 

Medio 2022 

 

 

April-September 

August  

Juli  

 

Kontinuerlig 2022 

Kontinuerlig 2022 

Få med to svenske 

kommuner og Eidskog 

kommune på 

eiersiden/tettere 

samarbeid med FNK 

• Oppfølging via Torsby kommune 

på svensk side  

• Oppfølging med Eidskog 

kommune i samarbeid med styret 

i FNK 

I løpet av 2022 

Styrke oppfølgingen av 

partnere og knytte 

partnerne tettere til FNK 

• Oppdatere partnerprogram • 

Differensierte partneraktiviteter • 

Oppfølging møter, kurs m.m • 

Partnerforum, markeder etc. • Det 

etableres et årshjul med 

aktiviteter 

Kontinuerlig 2022 
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Mål  Handling Tidsrom 

55 partnere i FNK i 2022 • Oppfølging eksisterende 

partnere • Invitere nye partnere 

I løpet av 2022 

Større digital synlighet via 

nettsider, sosiale medier, 

redaksjonelle artikler og 

nyhetsbrev 

 

• Samarbeid med NAV om 

ansattressurs  

• Oppfølging av nettsider, sosiale 

medier, nyhetsbrev og 

redaksjonelle artikler 

• FNKs logo synlig hos partnere og 

eiere 

Mars 2022  

 

Mars – Desember  

 

 

Mars-desember 

2022 

Utarbeide og distribuere 

Finnskogmagasinet 

• Innholdsproduksjon, 

redaksjonelt arbeid, oppfølging, 

trykking m.m 

Januar – juni 2022 

Varemerkebeskytte 

«Finnskogprodukt» 

• Prosess ift Patentstyret løpet av 2022 

Videreutvikle 

Finnskogleden 

• Forberede og gjennomføre 

jubileumsarrangement 

Finnskogleden 30 år  

• Samarbeide med 

Visitselskapene, grunneiere. DNT 

FO m.fl om produktutvikling langs 

leden redaksjonelle artikler  

• Finansiere Finnskogmaja 

Januar-juni 2022 

 

 

 I løpet av 2022 

 

 

 

I løpet av 2022 

 

Videreutvikle samarbeidet 

til Norske Parker og de 

andre regionalparkene, 

grenseoverskridende 

parksamarbeid 

• Delta på møter og aktiviteter, 

Park-konferansen, styremedlem 

fra FNK i Norske Parker, etablere 

Parkforum 

Kontinuerlig 2022 
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Mål  Handling Tidsrom 

Vurdere muligheter for et 

prosjekt sammen med 

regionale aktører på 

svensk og norsk side om 

en tettere kobling mellom 

FNK og byar/grender for 

samfunnsutvikling basert 

på stedenes unike verdier 

og som en del av 

Finnskogen 

• Dialog med styret  

•  Opprette dialog med regionale 

myndigheter, grendene, partnere 

og andre om behov, ønsker og 

muligheter 

løpet av 2022 

Från årsmötet: 

Etablere samling av FNK-

kommunenes 

arealplanleggere, 

næringsavdeling og 

kulturadm i løpet av høst 

2022, bærekraftig 

besøksforvaltning 

• Felles kulturminneplan 

• Arealutfordringer og utvikling 

• Kjennskap, videreutvikling av 

FNK 

Høst 2022 

Från årsmötet: 

Vidareutveckla årshjul – 

synliggör aktiviteter 

Paketera i Reisepuls Innlandet, 

samarbeta med Finnskogmat 

Under 2022 

Från årsmötet: 

Driva och medverka i 

projektet 

Mattila – på vandring mot 

framtiden 

Delta i möten och aktiviteter Under 2022 

 


