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Projekt: Finnskogen Natur- & Kulturpark 
 
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, Torsby kommun, 16-212000-1777 för ovan nämnda projekt.  
 
Stödet tas ur budgeten för det prioriterade området Attraktiv livsmiljö, och avser 
projektkostnader för perioden 2012-08-01 till 2013-03-31. Stödet uppgår till 67,57 % av 
stödmottagarens redovisade, betalda och godkända kostnader, dock högst 125 000 kronor. Av 
den offentliga finansieringen kan EG:s andel uppgå till högst 46,30 %. 
 
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 Interregprogrammet 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, på platsen där projektet bedrivs. “En investering för 
framtiden” ska användas som slogan där det är lämpligt.  

• Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska lämnas in senast två månader efter 
projektets slutdatum enligt beslut om stöd. Observera att inga kostnader efter projektets 
slutdag (2013-03-31) är stödberättigande.  
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Övrigt: Vid genomförande av projekt kan programmanualen följas där tolkningar av ovan 
nämnda regelverk, principer och råd för genomförande av projektet framgår.  
 
Ansökan om utbetalning av EU-medel och slutrapport ska skickas till Länsstyrelsen, Interreg 
Nationella kontrollanten, 831 86 Östersund. 
 
För förvaltande myndighet 
 
 
 
………………………………… 
Anita Sandell   ………………………………… 
Programansvarig   Annica Westerlund 
Interreg Sverige-Norge   
 
 
     
Vid frågor kring detta ärende kontakta ansvarig handläggare vid beredningssekretariatet i 
delområdet: Inre Skandinavien 
 
Handläggarens namn: Magnus Dagerhorn 
Organisation: Länsstyrelsen Värmland 
Telefonnummer: +46 54 197045 
E-post:magnus.dagerhorn@lansstyrelsen.se
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DATUM 
2012-10-10 

 
 
 
DIARIENUMMER 
S30441-71-12 

 
 
 
DELOMRÅDE 
IS 

 
 

                                  Europeiska unionen 
  Europeiska regionala utvecklingsfonden 

 
 

 
 
Motivering/begrunnelse för beslutet/vedtaket 
Projektet stämmer till mål och innehåll väl överens med innehållet i programmet för Interreg Sverige-
Norge. Projektet bedöms vara innovativt med avseende på att projektet syftar till att lägga grunden för, att 
utveckla det kulturbaserade näringslivet i regionen genom att etablera en gränsöverskridande Natur- och 
kulturpark i samverkan mellan Sverige och Norge. Kulturbaserad näringslivsutveckling anses ha särskilt 
stor tillväxtpotential i det område som omfattas av Interreg Sverige-Norge programmets programgeografi. 
 
Projektbeskrivning 
Prosjektet er et verdiskapingsprosjekt som grunnlag for etablering av Finnskogen Natur- og kulturpark. 
Inspirationen är främst hämtad från Frankrike och Schweiz. Under de senaste åren har fyra parker 
etablerats i Norge och norska myndigheter uppmanar till fler. Begreppet är ännu relativt okänt i Sverige. 
Finnskogen blir den första nordiska gränsöverskridande parken och är därför av stort intresse. Syftet med 
Finnskogen Natur- & kulturpark: "Formålet er å öke Finnskogens attraktivitet for besök, bosetting og 
videreutvikling av levende grender, skogfinsk kulturarv og et bärekraftig näringsliv." Detta sker bl a 
genom en bred, långsiktig och gränslös samarbetsplattform med basen i ett 10-årigt Parkavtal.   
Det är långsiktigheten, nedifrån-och-upperspektivet, det gränslösa samarbetet och gemensamma mål som 
utgör framgångsfaktorerna. Det har de europeiska parkerna visat. Viktigt att påpeka är också att en Natur- 
& kulturpark inte handlar om naturskydd. Det finns inga restriktioner gentemot mark- och fastighetsägare, 
utan avsikten är att långsiktigt samarbeta för att utveckla och stärka ett definierat geografiskt område. 
Projektet samarbetar med Studiefrämjandet, ett politiskt och religiöst neutralt studieförbund. Därigenom 
skapas förutsättningar för folkbildning i området. Allt detta ger ökad stolthet och medvetenhet i bygden 
vilket bidrar till en attraktiv livsmiljö. En större Interreg-ansökan planeras inlämnas under nästa 
programperiod, 2014-2020. 
 
Projektaktiviteter 

• Genomföra 4 möten med styrgruppen 
• Genomföra 4 möten med projektgruppen 
• Genomföra minst 5 möten i projektets arbetsgrupper 
• Genomföra minst tre öppna möten/workshops som annonseras och är öppna för alla intresserade 
• Skriva enparkplan 
• Säkra finansiering nationellt och regionalt 

Projektnamn/prosjektnavn Finnskogen Natur- & Kulturpark 
Prioriterat/prioritert område Attraktiv livsmiljö 
Huvudsaklig inriktning är 
insatser: 

 
För stads-/by- & landsbygdsutveckling 

Projektet är en förstudie NEJ 
Svensk sökande/organisationsnr Torsby kommun 16-212000-1777 
Norsk søker/organisasjonsnr Grue kommune 964948143 
Projektledare/prosjektleder Herdis Bragelien 
Kategori  58 Skydd och bevarande av kulturarvet 
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• Utreda organisationsform 
• Kontakta framtida samarbetspartners 
• Arbeta med nationell förankring på svensk sida 

 
Målgrupp och mottagare av resultatet 
Målgruppen är i första hand de partners som ska underteckna Parkavtalet. De representeras av boende, 
närings- och föreningsliv, markägare, kommuner, förvaltande myndigheter, frivilligorganisationer och 
andra. Allmänheten är också såväl målgrupp som mottagare av resultaten. Nätverket inom Norske Parker 
samt det europeiska parksamarbetet är andra mottagare av resultaten. Detta Interreg-projekts 
medfinansiärer är också viktiga mottagare och framtida partners. 
 
Projektets gränsregionala mervärde 
Under år 2011 avslutades ett stort Interreg Sverige-Norgeprojekt; "En levande Finnskog - vårt felles 
ansvar". Ett ledord i det projektet var samsyn, dvs en önskan om att skapa en gemensam/felles syn bland 
myndigheter i Värmland och Hedmark på hur det skogsfinska kulturavet ska förvaltas, utvecklas och 
bevaras. Finnskogen Natur- & kulturpark tar detta ett steg vidare. Genom ett gränsöverskridande, 
långsiktigt samarbete, kan kommuner, myndigheter, boende, näringsliv, föreningsliv och andra 
organisationer utveckla former för samsyn och koordinering av arbetet med det skogsfinska kulturarvet, 
kulturlandskapet och infrastruktur. Resultaten från "En levande Finnskog - vårt felles ansvar" utgör i 
själva verket en stor del av förstudien till Finnskogen Natur- & kulturpark, vilket ger kontinuitet och 
kvalitet. Flera personer och myndigheter som deltog där, fortsätter arbetet, nu genom parken. Vi får 
således en bred förankrad och väl underbyggd kunskap, förutom lokal acceptans och medverkan från 
boende, förenings- och näringsliv. Det långsiktiga samarbete som garanteras genom Parkavtalet, utgör 
grunden för det gränsregionala mervärdet.                                                                                                            
 
Information och resultatspridning 
Information och resultatspridning kommer att ske genom nyhetsbrev,  seminarier, verkstäder (workshops), 
nätverk, hemsida, årliga möten samt förankring nedifrån-och-upp. Kontinuerlig kontakt med kommuner, 
myndigheter, föreningar, boende och näringsliv kommer att ske. Genom deltagande i konferenser som 
anordnas av det Nordiska parksamarbetet, kommer information och resultat att utbytas och fler nätverk för 
ömsesidigt informationsflöde kommer att skapas. 
 
Projektets miljöarbete 
Projektet påverkar inte miljön i negativ riktning, tvärtom stödjer projektet satsningar på 
närproducerat/kortreist, lokala entreprenörer och hållbar utveckling. En etablerad park kommer att arbeta 
med utveckling av lokalsamhällets potential, samt utnyttja modern mobilteknik för t.ex. information och 
kunskap om en plats, händelse eller person. Detta sätt att arbeta har liten miljöpåverkan. Projektet önskar 
att fler människor besöker de unika skogsfinska kulturmiljöerna och kulturlandskapet, men med hänsyn 
till dem. Samarbete med museer och kulturmiljövården blir viktig. "Bruka utan att förbruka" är ledord i 
det arbetet. Många turistföretag arbetar med certifiering enligt Naturens Bästa, vilket garanterar stor 
miljöhänsyn. Själva Finnskogen tål fler besökare utan att det finns risk för stort slitage, medan 
kulturmiljöerna måste besökas med varsamhet, vilket de som driver dem är medvetna om. Utbildning i 
samarbete med museerna kommer att ske. Tillsammans med andra aktörer, arbetar vi aktivt med Hållbar 
utveckling. Platsinformation i mobilen ger líten miljöpåverkan. 
 
Projektets arbete med jämställdhet/likestilling 
Projektledningen består av fyra män och tre kvinnor. Inom parken kommer det att finnas utrymme för 
utveckling inom bl.a. gröna näringar, grön energi, konst och hantverk. Gamla traditioner, immateriell 
kultur och hantverk kan komma att utvecklas i nya former och förhoppningsvis skapa nya, små företag. 
Detta blir attraktivt för både män och kvinnor och förhoppningsvis även ungdomar. Insatser kommer 
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också att riktas mot markägare av båda könen. Projektet siktar till att stödja kvinnliga 
företagare/entreprenörer, men är för övrigt könsneutralt. 
 
Projektets arbete för etnisk mångfald/integration 
Tradisjonelt sett bygger hele Finnskogen på mangfold og inkludering gjennom den skogfinske 
innvandringen. Denne tradisjon vil videreføres i Finnskogen Natur-& kulturpark. Et av målsetningene i 
parken er å ivareta det mangfoldet som allerede eksisterer på Finnskogen, og samtidig legge til rette for ny 
bosetning som vil bidra til nytt mangfold og utvikling i parken. Redan idag lockas många 
utomskandinaviska besökare till vårt område. Information på flera språk, t ex genom mobilteknik kommer 
att underlätta för dem att tillgodogöra sig kunskaper och upplevelser. På svensk sida finns många från 
Tyskland och Nederländerna som har köpt hus i området, medan det inte är lika vanligt på norsk sida. 
Riktad information om Finnskogen och den skogsfinska kulturen till olika grupper kan göras via parkens 
administration och i samarbete med olika aktörer/partners. Förutom svenska och norska är engelska, 
finska, tyska och nederländska prioriterade språkområden. Projektet ser gärna att fler fyttar till vårt 
område, utflyttningen är förhållandevis stor och projektet önskar bidra till att försöka stabilisera 
befolkningstalet. Erfarenheter kring detta finns från andra parker i bl a Schweiz och Norge.   
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Tid- och aktivitetsplan  
Aktivitet Startdatum Slutdatum 
Styrgrupps- och projektgruppsmöten 2012-08-01 2013-03-31 
Arbetsgruppsmöten och överlämnande av resultat till styrgrupp 2012-09-01 2013-02-28 
Nationella parkmöten 2012-10-01 2013-02-28 
Verkstäder/lokal förankring 2012-08-01 2013-02-28 
Undersöka finansieringskällor för långsiktig drift av parken 2012-08-01 2013-02-28 
Kartläggning m.m. av Skogsstyrelsen och Finnskogen Turistförening 2012-08-01 2013-02-28 
Arbete med framtida organisationsform 2012-09-01 2013-03-31 
Uppbyggnad av styrande organ/administration samt ägande 2012-09-01 2013-03-31 
Grafiskt program, varumärke, logo, varumärkesuppbyggnad genom 
produktutveckling 

 
2012-09-01 

 
2012-12-31 

Arbete med parkplan 2012-09-01 2013-03-31 
Planläggning av fortsatt verksamhet och användning av resultat efter 
projektslut 

 
2013-02-01 

 
2013-03-31 

Projektutvärdering och slutredovisning/projektevaluering og 
regnskapsavslutning 

 
2013-03-01 

 
2013-03-31 

Projektets start och slutdatum 2012-08-01 2013-03-31 
 
Förväntat resultat av programindikatorerna för (A) Ekonomisk tillväxt eller (B) Attraktiv livsmiljö 
Övergripande indikatorer Antal vid projekt- 
 start slut 
Antal kvinnor 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal kvinnor yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal män 15- 24 år som deltar i projektet. 0 15 
Antal män yngre än 15 eller äldre än 24 år som deltar i projektet. 0 35 
Antal deltagande företag med kvinnligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
20 

Antal deltagande företag med manligt ägande som deltar i 
projektaktiviteter. 

 
0 

 
15 

Antal deltagande företag med mixat ägande som deltar i projektaktiviteter. 0 30 
Resultat indikatorer   
(A) Antal formella gränshinder som projektet bidrar till att undanröja. 0 0 
(A) Antal undanröjda upplevda gränshinder. 0 2 
(A) Antal kvinnor som deltar i gemensamma utbildningar och praktik. 0 30 
(A) Antal män som deltar i gemensamma utbildningar och praktik 0 50 
(A) Antal kvinnliga studenter som studerar del av sin utbildning i det 
andra landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal manliga studenter som studerar del av sin utbildning i det andra 
landet. 

 
0 

 
0 

(A) Antal nyetablerade och vidareutvecklade gränsöverskridande kluster. 0 1 
(B) Etablerade institutionella samarbeten. 0 1 
(B) Nya och vidareutvecklade metoder för stads- och 
landsbygdsutveckling. 

 
0 

 
1 

 
Aktivitetsindikatorer för projektet 
(B) Projekt där kultur och kulturarv tillvaratas och utvecklas 
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Förväntade undanröjda formellt och upplevda gränshinder 
 
Upplevda gränshinder 
Projektet avser undersöka om Europakooperativ skulle kunna vara en organisationsform för Finnskogen 
Natur- och kulturpark. För närvarande finns enbart ett fungerande Europakooperativ i Sverige. (Norge 
finns inte med som deltagarland) med säte i Karlstad genom Värmlandskooperativen. För att starta ett 
Europakooperativ, kallat SCE, krävs ett startkapital på 300 000 kr. Finnskogen Natur & Kulturpark avser 
att utreda alternativet. 
 
Olika språk i de två deltagande länderna samt olika offentliga strukturer, kommer lättare att kunna 
hanteras i och med projektets genomförande. 
 
Förväntade resultat och effekter 
Projektets mål är att lägga grunden för att etablera Finnskogen Natur- & kulturpark under år 2013. Parken 
är inte ett mål i sig, utan ett verktyg. Målet är att utveckla Finnskogen genom långsiktigt samarbete. Ett 
delmål under projekttiden är också att formulera en Parkplan med strategier som underbygger parkens 
ändamålsparagraf/formålsparagraf.  Under projekttiden ska idén ytterligare  förankras, bland boende, 
föreningar och inte minst bland svenska myndigheter, där begreppet ännu är tämligen okänt. På norsk sida 
söks pengar ur Verdiskapingsprogrammet hösten 2012, och projektgruppen arbetar med att finna 
motsvarande finansiering på svensk sida. Under förstudien genomfördes mycket arbete med förankring i 
bygderna och bland näringslivet, detta fortsätter även nu. Genom samarbete med studieförbund, ges 
möjligheter till fortbildning och ledarskapsutveckling bland entreprenörer, föreningar, turistföretag och 
andra. 
 
Övriga förväntade resultat och effekter 
Langsiktige og forpliktende planer for felles målsetning, herunder bosetning, näringsutvikling og bevaring 
av kulturminner. Engagerade människor som utbildats i värdskap, produktutveckling och ekonomi. 
Samarbetet med studieförbundet Studiefrämjandet underlättar genomförande av folkbildning/kurser och 
ledarskapsutveckling. Detta bidrar till en ökad professionalism bland de boende vad gäller bemötande av 
gäster, utveckling av bygder och trivsel på hemorten. 
 
Förväntad gränsregionalt samarbete efter projektets slut 
Ved parketablering skapes en fast organisasjon som garanterer det langsiktige arbeidet framover. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ekonomi 
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Faktiska kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Egen personal inkl soc avg 70 000 42 000 112 000 41,48%
Externa tjänster 18 000 7 000 25 000 9,26%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Resor 10 000 3 000 13 000 4,81%
Övriga kostnader 30 000 5 000 35 000 12,96%
Summa faktiska kostnader 128 000 57 000 0 0 185 000 68,52%
Externt offentligt 
direktfinansierade kostnader 50 000 35 000 85 000 31,48%
Summa svenska 
projektkostnader 178 000 92 000 0 0 270 000 100,00%

Faktiske kostnader 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Eget personale inkl sos avg 185 000 77 000 262 000 42,60%
Eksterne tjenester 118 000 0 118 000 19,19%
Lokalkostnader 0 0 0 0,00%
Investeringar 0 0 0 0,00%
Reiser 45 000 10 000 55 000 8,94%
Övriga kostnader 155 000 15 000 170 000 27,64%
Sum faktiske kostnader 503 000 102 000 0 0 605 000 98,37%
Eksterne offentlige direkte 
finansierte kostnader 0 10 000 10 000 1,63%

Sum norsk prosjektkostnader 503 000 112 000 0 0 615 000 100,00%

Svensk projektbudget SEK

Norsk prosjektbudjett NOK
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Svensk finansieringsplan

Svensk nationell medfinansiering 2012 2013 2014 2015 Summa SEK %
Torsby kommun 50 000 10 000 60 000 22,22%

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 kontant finansiering 50 000 10 000 0 0 60 000 22,22%

Skogsstyrelsen Region Svea 30 000 20 000 50 000 18,52%
Studiefrämjandet Norra 
Värmland 10 000 5 000 15 000 5,56%
ARKO samarbetsregion/Arvika 
Näringslivscentrum 10 000 10 000 20 000 7,41%

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

Summa direktfinansiering 50 000 35 000 0 0 85 000 31,48%
Summa svensk nationell 
medfinansiering 100 000 45 000 0 0 145 000 53,70%
Europeiska regionala 
utvecklings fonden 78 000 47 000 125 000 46,30%

67,57%
46,30%

Summa svensk offentlig 
finansiering inkl EG-
finansiering 178 000 92 000 0 0 270 000 100,00%

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 178 000 92 000 0 0 270 000 100,00%

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 2012 2013 2014 2015 Summa NOK %
Grue kommune 50 000 10 000 60 000 9,76%
Åsnes kommune 50 000 10 000 60 000 9,76%
Kongsvinger kommune 50 000 10 000 60 000 9,76%
Hedmark fylkeskommune 130 000 20 000 150 000 24,39%
Fylkesmannen i Hedmark 130 000 20 000 150 000 24,39%

0 0,00%

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

Summa kontant finansiering 410 000 70 000 0 0 480 000 78,05%

Finnskogen Turistforening 0 10 000 10 000 1,63%
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 10 000 0 0 10 000 1,63%
Total norsk regional 
medfinansiering 410 000 80 000 0 0 490 000 79,67%
Statliga IR-midler 93 000 32 000 125 000 20,33%

20,66%
20,33%

Summa norsk regional 
finansiering inkl statliga IR-
midler 503 000 112 000 0 0 615 000 100,00%

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 503 000 112 000 0 0 615 000 100,00%

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

Privat kontant finansiering

Offentlig finansiering

Direktfinansiering (arbeid m.m.)
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