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Projekt: En levande finnskog – vårt felles ansvar 
 
Beslut om EG-medel 
Förvaltande myndighet för det territoriella programmet Interreg Sverige-Norge, Länsstyrelsen 
Jämtlands län, beslutar att ur Europeiska regionala utvecklingsfonden bevilja stöd till den 
svenska parten, Värmlands museum, 16-873200-3549, för ovan nämnda projekt. Projektet har 
prioriterats av programmets styrkommitté och av det regionala prioriterande partnerskapet i 
berört delområde. 
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området attraktiv livsmiljö namnet på det prioriterade 
området, och avser projektkostnader för perioden 2008-09-01 till 2011-08-31. Stödet uppgår till 
50,00 % av stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 2 340 000 
kronor. Av den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 50,00 %. 
 
Beslutet har fattats med stöd av förordning SFS 2007:14 om förvaltning av EG:s strukturfonder. 
Beslutet kan inte överklagas, enligt 31 § i förordningen (2007:14) om förvaltning av EG:s 
strukturfonder. 
 
Allmänna och särskilda villkor för beslutet 
Allmänna villkor: Stödmottagaren ska följa Länsstyrelsen i Jämtlands läns föreskrifter och 
allmänna råd om stöd från Interreg-programmet Sverige-Norge 2007-2013 samt i dessa 
föreskrifters 2 §, nämnda grundläggande bestämmelser. Se bilaga om gällande föreskrifter och 
allmänna råd. 
 
 Projektägaren är skyldig att informera allmänheten om stödet från EU:s fonder. Det görs 

genom att visa den europeiska flaggan tillsammans med texten ”Europeiska unionen” samt 
”Europeiska regionala utvecklingsfonden” på tryckt och digitalt material som produceras i 
projektet, vid informationsevenemang samt på platsen där projektet bedrivs. ”En investering 
för framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt. 

 Ansökan om utbetalning ska göras enligt följande tidplan: per den  31 mars 2009, 31 juni 
2009, 30 september 2009, 31 december 2009,  31 mars 2010, 31 juni 2010, 30 september 
2010, 31 december 2010, 31 mars 2011 och 31 juni 2011 (ansökan insänds senast en månad 
efter angivet datum).  

 Den sista ansökan om utbetalning ska göras senast två månader efter projektets slutdatum 
enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets slutdag (2011-08-31) är 
stödberättigande. 



Förvaltande myndighet Besöksadress Adress Kontakt  
 Interreg Sverige-Norge Köpmangatan 21 SE 831 86 ÖSTERSUND  +46 (0)63 14 60 00   
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 831 86 Östersund   www.interreg-sverige-norge.com

   
 

 
 

Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan nämnda 
regelverk, råd och principer för genomförande av projektet framgår.  
 
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och lägesrapporter samt slutrapport ska skickas till 
Länsstyrelsen, Interreg, Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
 
För förvaltande myndighet 

 
 

………………………………… 
Anita Sandell    
Programansvarig     
Interreg Sverige-Norge  ………………………………… 
  Ulf Johansson 
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
    
 
Magnus Dagerhorn 
Länsstyrelsen Värmland 
054-197045 
magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
 
Ny kunnskap om den skogfinske bebyggelsen 
På 1600-tallet etablerte skogfinske bosettere seg i områdene mellom Hedmark, Värmland og Dalarna i et 
tilnærmet grenseløst land, nå kjent som ”Finnskogen.” Til tross for tidligere inventeringer av området, er 
kunnskapen om Finnskogens egenart, fortsatt begrenset. Dette prosjektet skal inventere og dokumentere et 
bredt utvalg av bebyggelsen i området over riksgrensen og bevare denne kunnskapen for framtidige 
generasjoner. En håper at dette skal medvirke til en bærekraftig utvikling på Finnskogen basert på lokal 
natur og kultur.  
 
Museumssamarbeid 
Prosjektet har bred lokal og nasjonal støtte finansielt og faglig, se finansieringsplan. Aktørene skal i 
fellesskap gjennomføre seminarer og workshops. Museene på Finnskogen skal i og etter prosjektet 
samarbeide om bevaring, bruk og formidling av den skogfinske kulturarven.  
 
Markedsundersøkelse 
For å holde liv i og utvikle de skogfinske tradisjonene, er strategien her å bidra til attraktive livsmiljøer 
lokalt på Finnskogen og i tilgrensende områder. En vil gjennomføre en sammenlignende studier med 
andre områder som profilerer seg på unike lokale kvaliteter, for å se hvordan en slik posisjon kan omsettes 
til forretningsmuligheter. Spesielt reiselivsvirksomhet knyttet til lokal natur- og kultur er aktuelt. En av 
prosjektets viktigste deltakergrupper, grunneierne, skal delta i hele prosjekttiden.  
 
Prosjektet er i samsvar med programmets mål under det prioriterte området attraktivt livsmiljø, innsatser 
for by- og bygdeutvikling, om utvikling av bosetting fra et lokalt perspektiv, og målene for hushold med 
naturressurser, her under bevaring av kulturminner.  
 
 
Sammanfattande projektbeskrivning 
 
En levande Finnskog – vårt felles ansvar är ledorden för projektet som Värmlands Museum och Hedmark 
fylkeskommune tillsammans med kommuner, museer och andra aktörer vill genomföra inom ramen för ett 
Interreg-samarbete. Målet med projektet är att medverka till en bärkraftig utveckling på Finnskogen 
baserad på natur- och kulturbaserade förutsättningar. Det unika skogsfinska kulturarvet kunne nyttjas 

Projektnamn/prosjektnavn En levande finnskog – vårt felles ansvar 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

För stads-/by- och landsbygdsutveckling 

Svensk sökande/organisationsnr Värmlands museum 16-873 200 3549 
Norsk søker/organisasjonsnr Hedmark fylkeskommune 942 116 217 
Projektledare/prosjektleder Monica Björklund 
Kategori  58 Skydd och bevarande av kulturarvet 
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bättre, och projektet syftar till att skapa en levande Finnskog med attraktiva livsmiljöer, där skogsfinska 
byggnader och kulturmiljöer är en resurs.  
 
Med en levande Finnskog avses ett område där människorna har möjlighet att bo, nyttja på olika sätt och 
arbeta. Enkelt uttryckt ett område som används och som lockar till mer. För att ett område ska vara 
levande krävs en rad olika förutsättningar, men några av förutsättningarna handlar om kunskap, känsla och 
identitet. I projektet Levande Finnskog – vårt felles ansvar kommer partnerskapet att arbeta för att 
människor som på olika sätt har relationer till Finnskogen kan medverka till en levande finnskog.  
 
Den svensk-norska finnskogen med dess bebyggelsemiljöer är ett unikt kulturarv. Studier har visat att ca 
20 % av den skogsfinska bebyggelsen har försvunnit de senaste 30 åren på den norska sidan av 
riksgränsen. Det finns all anledning att tro att detsamma har skett även på den svenska sidan av gränsen.  
 
Projektet kommer därför att byggas upp kring att ge kunskap kring bebyggelsemiljöerna. Projektet skall 
inventera och dokumentera bebyggelsen i området över riksgränsen. Slik kan ett brett urval av skogsfinska 
kulturmiljöer säkras för framtida generationer. Den upparbetade kunskapen och dokumentationsmaterialet 
anses vara en av förutsättningarna för att utveckla Finnskogen. Det skapas också underlag för ett närmare 
och förbättrat samarbete mellan svenska och norska aktörer inom kulturmiljövård, kommuner, museer och 
näringsliv.  
 
Genom att arbeta utåtriktat i form av bland annat seminarier och workshops kommer projektet att kunna 
förmedla, diskutera och arbeta med en känslomässig syn och identitet kring området tillsammans med 
boende och brukare. Tillsammans med boende och brukare kommer projektet att bevara och utveckla 
kulturmiljöerna och göra dem till attraktiva besöksmål. Projektet ska också verka för att det skogsfinska 
kulturarvet ska bli en naturlig del av näringslivet på Finnskogen. För att nå dit är kunskapsunderlag, 
gemensamma referenspunkter, samarbete och samsyn aktörer emellan helt nödvändigt.  
 
En marknadsundersökning kring näringsliv och entreprenörskap skall ge grund för analyser och 
jämförelser av områden liknande Finnskogen. Undersökningen kommer att användas för att finna 
gränsöverskridande metoder och förhållningssätt för att bevara, bruka och förmedla det skogsfinska 
kulturarvet på ett hållbart sätt.  
 
Resultatet från inventerings- och dokumentationsarbetet sammanställs i en rapport och materialet läggs in 
i databaser. Projektets resultat och rapporter avses även att tillgängliggöras för en större och bredare 
allmänhet. För att ytterligare förstärka den skogsfinska turismpotentialen och besöksmålens 
attraktionskraft kommer en publikation om besöksmål att utarbetas i projektet.  
 
 
Mål  
 
• att bygga upp kunskap om det skogsfinska kulturarvet och göra den till en resurs, samt sprida och 
tillgängliggöra denna. 
• att verka för bevarande och levandegörande av det skogsfinska kulturarvet med tonvikt på den bebyggda 
miljön.   
• att skapa arenor för närmare samarbete mellan svenska och norska aktörer inom  
kulturmiljövården, kommuner, museer och näringsliv.  
• öka kompetensen för bland andra hantverkare, antikvarier, fastighetsägare, politiker och tjänstemän, 
entreprenörer, hembygdsföreninger och skolor om den skogsfinska byggnadskulturen.  
• att lägga till rätta för bärkraftig förvaltning och fysisk planering samt att verka för att reduktionen av 
fysiska lämningar efter den skogsfinska kulturen stoppas upp.   
• att påbörja ett övergripande strategiarbete för Finnskogen, där hållbar kulturturism och entreprenörskap 
ingår.    
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Målgrupp och mottagare av resultatet 
 
Projektet har en bred ansats när det gäller målgrupp. Den består av fastighetsägare, entreprenörer, 
kommunala politiker och tjänstemän, hembygdsföreningar /historielag, skolor, hantverkare samt 
antikvarier och konservatorer inom Värmlands och Dalarnas län, Hedmarks fylke och allmänheten. 
 
Søkernes intention är att samtliga målgrupper ska kunna tillgodogöra sig projektet i någon av dess etapper. 
Projektet vänder sig både till manliga och kvinnliga deltagare och kommer att sträva efter en så jämn 
köns- och åldersfördelning som möjligt i de aktiviteter som projektet bedriver. Flera nationaliteter finns 
representerade, dels genom projektsamarbetet mellan Sverige och Norge men även bland målgrupperna. 
 
Projektets gränsregionala mervärde  
 
• Projektet vill verka för att förstärka Finnskogen som region och att de gränshinder som föreligger tonas 
ned.  
• Möjligheten att klara utmaningen att bevara, utveckla och levandegöra det skogsfinska kulturarvet i 
området förbättras.  
• Kontakter och utbyte mellan museer, kommuner, privata aktörer och andra förväntas bli ett bestående 
samarbete.  
• Upprätta en samsyn av de olika problemställningarna som finns på Finnskogen med avseende på det 
skogsfinska kulturarvet. 
• Förståelsen och erfarenhetsutbytet av kulturmiljövårdens olika organisationer länder emellan ökar. 
• En jämförbar och enhetlig kunskapsnivå kring skogsfinsk bebyggelse upprättas. Metod och arbetssätt 
synkroniseras länderna emellan, vilket ger ett enhetligt och jämförelsebart slutresultat vilket är en 
förutsättning för fortsatt gränsöverskridande kulturmiljövårdsarbete. 
 
Organisation 
 
Projektet skall ledas av en styrgrupp där representanter från Sverige och Norge ingår. Styrgruppens 
sammansättning skall ha en geografisk fördelning mellan de bägge länderna samt jämn könsfördelning. 
Styrgruppen har det formella genomförandeansvaret för projektet.  
 
En projektledare kommer att anställas och ha det övergripande ansvaret för projektet. En ressursgrupp 
kommer att kopplas till projektledningen. Projektmedarbetare på Värmlands Museum och på Hedmark 
fylkeskommune kommer att genomföra projektet. Som referensnätverk kommer etablerade föreningar att 
kopplas till projektet, där skogsfinska intresseorganisationer ingår. 
 
Information och resultatspridning 
 
Projektet möjliggör kontakter och utbyte mellan olika aktörer, där brukandet av befintliga och etablerande 
av nya arenor är av yttersta vikt. Genom att arbeta tvärsektoriellt på dessa arenor skapas förutsättningar för 
ett närmande mellan kulturmiljövård, förvaltning, näringsliv och privata aktörer på Finnskogen. rbetssättet 
är att hålla utåtriktad verksamhet i form av seminarier, visningar och workshops. Genom en inventering 
och dokumentation kartläggs Finnskogens bebyggelse.  
 
Inom projektets ramar kommer en publikation att utarbetas för finngårdar som är besöksmål på norska och 
svenska sidan av Finnskogen. Rapport från inventering och marknadsundersökningar produceras. Material 
läggs in i databaser; Riksantikvarens databas Askeladden på norska sidan, Riksantikvarieämbetets 
Bebyggelseregister i Sverige samt Torsby Finnkulturcentrums egen databas över skogsfinska gårdar. 
Projektledningen kommer aktivt att arbeta med att sprida kunskap och kännedom om projektet i olika 
forum. Nyhetsbrev via mail planeras. En informationsstrategi för projektet kommer att tas fram. 
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Projektets miljöarbete 
 
Både Sverige och Norge har statliga målsättningar för att långsiktigt säkra kulturhistoriskt intressant 
bebyggelse, dels med det svenska miljömålet ”God bebyggd miljö”, dels med den norska 
Stortingsmeldningen nr 16 ”Leve med kulturminner”. Dessa ligger i linje med projektets målsättning att 
verka för att den skogsfinska byggnadskulturen långsiktigt säkerställs.  
 
Byggnadsvårdens principer är att vårda och underhålla, att utgå från befintliga material och ytskikt samt 
att underhålla dem med traditionella metoder och material, vilka har lång livslängd och är miljövänliga. 
Att underhålla material istället för att byta ut dem bidrar till kretsloppstänkande, resurshushållning samt 
mindre belastning när det gäller CO2-utsläpp. I förlängningen innebär en ökad medvetenhet hos bland 
andra fastighetsägare, om byggnadsvård och bebyggelsens bevarandevärden både ökad användning av 
långsiktigt hållbara restaureringsmetoder och en förbättrad kulturmiljö. Välbevarade och välhållna 
byggander berikar våra livsmiljöer och gör regionerna attraktiva för boende och turism. Återanvändning 
av byggnadsmaterial är sedan urminnes tider en känd företeelse. På flera kända finngårdar finns 
byggnader med återanvänt timmer. Vidare finns exempel på flyttade byggnader och byggnader som har 
getts en annan funktion än den ursprungliga. Genom projektet kommer denna dimension att lyftas fram.  
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
 
Projektet har en bred målgrupp, vilket innebär att det finns goda möjligheter att arbeta med ett 
jämställdhetsperspektiv. Det historiska perspektivet ger oss möjlighet att förmedla och berätta om de 
människor som levt på Finnskogen; kvinnor, män, gamla och unga. Projektet kommer att trycka på att få 
fram berättelser som visar på en mångfald utifrån kön och generation. Detta kan ha en betydelse även i ett 
modernt jämställdhetsarbete. Projektet kommer också att lägga tonvikt på jämställdhetsaspekten när det 
gäller att arbeta med en bärkrakftig utveckling av området. Genom att en rad olika målgrupper med olika 
könsrepresentation nås kan arbetet målinriktas med jämställdhetsaspekten. Projektet vänder sig både till 
manliga och till kvinnliga deltagare och kommer att sträva efter en så jämn köns- och åldersfördelning 
som möjligt i de aktiviteter som projektet bedriver. Flera nationaliteter finns representerade, dels genom 
projektsamarbetet mellan Sverige och Norge, dels bland målgrupperna.   
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
 
I projektet finns dels de historiska aspekterna av mångfald och integration i form av berättelserna om de 
skogsfinska invandrarnas liv, dels finns det en ”ny invandring” till de skogsfinska områdena där 
människor från andra länder flyttar in för att bland annat livnära sig på turism. Den historiska tråden kring 
ett områdes nyttjande är ett spännande exempel på hur dess karaktär kan skifta över tid och där olika 
nationaliteters inflyttning och brukande påverkar historien men också hur ett områdes historia förmedlas 
och brukas. 
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Tid- och aktivitetsplan  
 
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Arkivstudier/ inventering 2008-09-01 2011-04-30 
Seminar (3 st) 2009-01-31 2011-08-31 
Workshops (8 st) 2009-01-31 2011-08-31 
Djupstudier taktäckning/ rökugn 2010-02-01 2010-04-30 
Publikationer/ rapporter 2010-01-31 2011-08-31 
Marknadsundersökning 2009-01-01 2009-08-01 
Delrapportering 2008-09-01 2011-04-31 
   
   
   
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

2011-05-31 2011-08-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

2011-05-31 2011-08-31 

Projektets start och slutdatum 2008-09-01 2011-08-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiva 
regioner) 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 180 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 20 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 280 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 15 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

0 15 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 20 
Resultat indikatorer   
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 12 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

0 1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 

 
 
Övriga förväntade resultat och effekter 
 
• En klassificering och synliggörande av bebyggelsens vårdbehov har genomförts och resurserna till att 
bevara det skogsfinska kulturarvet har frigjorts.  
• Allmänhetens och andra aktörers medvetenhet kring det skogsfinska kulturarvet har ökat.  
• Entreprenörskapet och det kulturbaserade näringslivet i regionen har stärkts.   

• Nätverk mellan olika aktörer har skapats och förstärkts.  

• Att Torsby Finnkulturcentrum fått status som ett nationell center för den skogsfinska kulturen i Sverige 
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Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
 

•  Museerna på Finnskogen fortsätter samarbeta kring metoder och förhållningssätt som framtagits under 
projekttiden kring bevarande, brukande och förmedlande av det skogsfinska kulturarvet.  

• Arbeta för att de verktyg som utarbetats under projekttiden aktivt används av bland annat myndigheter, 
kommuner, entreprenörer, kulturinstitutioner och boende på Finnskogen.  

•  Tillsammans verka för att implementera resultaten av inventeringen i den fysiska planering och 
miljömålsarbetet. Antalet skyddade miljöer och byggnader utökas i ett gränsregionalt samarbete.   

• Fylkeskommunen tillsammans med länsstyrelserna har skapat bättre ekonomiska förutsättningar för 
kulturmiljövårdande åtgärder på Finnskogen.  

• Ett bestående samarbete i finnskogsfrågor mellan näringsliv och kulturmiljövård på bägge sidor av 
gränsen.   
 

 
 
  Ekonomi 
 

Faktiska kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 145 000 880 000 880 000 675 000 2 580 000 55,13 %
Externa tjänster 0 270 000 270 000 230 000 770 000 16,45 %
Lokalkostnader 0 0,00 %
Investeringar 15 000 15 000 10 000 5 000 45 000 0,96 %
Resor 39 000 75 000 75 000 41 000 230 000 4,91 %
Övriga kostnader 35 000 260 000 385 000 375 000 1 055 000 22,54 %
Summa faktiska kostnader 234 000 1 500 000 1 620 000 1 326 000 4 680 000 100,00 %
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 0 0,00 %
Summa svenska 
projektkostnader 234 000 1 500 000 1 620 000 1 326 000 4 680 000 100,00 %

Faktiske kostnader 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 37 500 60 000 60 000 22 500 180 000 4,53 %
Eksterne tjenester 144 000 923 000 783 000 480 000 2 330 000 58,62 %
Lokalkostnader 0 0,00 %
Investeringar 20 000 30 000 0 10 000 60 000 1,51 %
Reiser 15 000 95 000 55 000 35 000 200 000 5,03 %
Övriga kostnader 20 000 240 000 175 000 120 000 555 000 13,96 %
Sum faktiske kostnader 236 500 1 348 000 1 073 000 667 500 3 325 000 83,65 %
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 179 000 208 000 188 000 75 000 650 000 16,35 %

Sum norsk prosjektkostnader 415 500 1 556 000 1 261 000 742 500 3 975 000 100,00 %

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell 
medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa SEK %
Länsstyrelsen i Värmland 240 000 250 000 240 000 730 000 15,60 %
Värmlands museum 37 000 230 000 230 000 173 000 670 000 14,32 %
Region Värmland 200 000 200 000 200 000 600 000 12,82 %
Torsby kommun 50 000 50 000 50 000 150 000 3,21 %
Länsstyrelsen Dalarna 50 000 50 000 100 000 2,14 %
Arvika kommun 20 000 20 000 20 000 60 000 1,28 %
Sunne kommun 10 000 10 000 10 000 30 000 0,64 %

0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %

Summa kontant finansiering 117 000 750 000 810 000 663 000 2 340 000 50,00 %

0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %

Summa direktfinansiering 0 0 0 0 0 0,00 %
Summa svensk nationell 
medfinansiering 117 000 750 000 810 000 663 000 2 340 000 50,00 %
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 117 000 750 000 810 000 663 000 2 340 000 50,00 %

50,00 %
50,00 %

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 234 000 1 500 000 1 620 000 1 326 000 4 680 000 100,00 %

0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %
0 0,00 %

Summa svensk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00 %
Total svensk finansiering 234 000 1 500 000 1 620 000 1 326 000 4 680 000 100,00 %

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbete m.m.)

Privat kontant finansiering

EG-andel av finansiering av faktiska kostnader
EG-andel av offentlig finansiering
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Norsk finansieringsplan

Norsk regional medfinansiering 2008 2009 2010 2011 Summa NOK %
Hedmark fylkeskommune IR 37 500 485 000 380 000 227 500 1 130 000 28,43%
Riksantikvaren 100 000 200 000 300 000 7,55%
Norsk kulturråd 40 000 80 000 120 000 3,02%
Grue kommune 17 000 16 500 16 500 50 000 1,26%
Våler kommune 17 000 16 500 16 500 50 000 1,26%
Statsskog SF 25 000 25 000 0,63%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa kontant finansiering 236 500 798 000 413 000 227 500 1 675 000 42,14%

Norsk skogfinsk museum 75 000 75 000 75 000 75 000 300 000 7,55%
Glåmdalsmuseet 50 000 50 000 50 000 150 000 3,77%
Kvinnemuseet - Mus. i Glåmdal 20 000 50 000 30 000 100 000 2,52%
Kongsvinger kommune 17 000 16 500 16 500 50 000 1,26%
Åsnes kommune 17 000 16 500 16 500 50 000 1,26%

0 0,00%

0 0,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa direktfinansiering 179 000 208 000 188 000 75 000 650 000 16,35%
Total norsk regional 
medfinansiering 415 500 1 006 000 601 000 302 500 2 325 000 58,49%
Statliga IR-midler 550 000 660 000 440 000 1 650 000 41,51%

49,62%
41,51%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 415 500 1 556 000 1 261 000 742 500 3 975 000 100,00%

0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%
0 0,00%

Summa norsk privat 
medfinansiering 0 0 0 0 0 0,00%
Summa norsk finansiering 415 500 1 556 000 1 261 000 742 500 3 975 000 100,00%

IR-midler av finansiering av faktiska kostnader
IR-midler av offentlig finansiering

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)

 


