ANDRE AKTIVITETER
Bading kan skje hvor man stort sett ønsker, men
bunnforholdene i de fleste skogstjern består av
gjørme, og stein. I de store sjøene finer vi imidlertid
fine srender, og gode bademuligheter.
Finnskogleden er ikke egnet til riding eller sykling.
Det er altfor mange hindringer på store deler av
leden til at man kommer frem med sykkel eller hest.
Finnskogene har imidlertid et meget godt utbygd
skogsbilveinett hvor slike aktiviteter med fordel kan
utøves. Skogsbilveiene er ofte stengt med bommer
for motorkjøretøy, men disse gjelder ikke for sykkel
og hest. På Finnskogene er det også flere små elver
som er meget godt egnet til kano og kajakk. Flere
opplysninger vedrørende sykkel, hest og kano får
du ved å henvende deg til en av stedene nederst på
siden.

Finnskogleden er en villmarkssti som slynger seg
gjennom hele Finnskogen langs grensen fra Eda i sør
til Søre Osen i nord. Den inngår i Grensesømmen
som følger hele grensen mellom Norge og Sverige.
Ytterligere informasjon om Finnskogleden får du ved
henvendelse til Finnskogen Turistforening, Infocenteret
ved grensen ved Eda eller ved henvendelse til de
enkelte kommuner.

VILLMARKSSTIEN
GJENNOM
HELE FINNSKOGEN

Jakt kan bare skje i spesielle perioder, og må uten
unntak avklares med grunneier, eller den som har
jaktrett.
I Norge er all bruk av motorkjøretøy, som ikke er
yrkestrafikk, i utmarka forbudt. Dette gjelder også
snøscooter. I Sverige er reglene noe annerledes,
da det her er laget egne leder for slik trafikk.

Morokulien Infocenter Eda
tlf. +46 571 28 370
Finnskogen Turistforening
tlf +47 918 34 501
Eller kontakt turistinformasjonen i de nærmeste
kommunesenterene langs Finnskogleden.

VELKOMMEN
TIL DE DYPE SKOGER!

FAKTA OM FINNSKOGLEDEN

LITT OM FINNSKOGEN

Leden er en ekte villmarkssti på hele 240 km. Med
villmarkssti menes at man lett kan ta seg frem med
vanlig turutstyr, godt fottøy og ryggsekk. Den går
langs grensen mellom Norge og Sverige, vekselvis på
den ene og den andre siden gjennom 7 kommuner i
Norge og 3 i Sverige. Finnskogleden er blåmerket på
Norsk side, og orange på Svensk side. På steder hvor
det kommer innpå andre stier, og der veier krysses er
det oftest satt opp egne skilt. Man bør regne med minst
en uke på hele strekningen, helst opp mot det dobbelte
skal man få med seg det meste av det som er verd å
oppleve. I tillegg til leden, finnes et stort nettverk av
kryssende og pararelle stier, som gjør det mulig å
legge opp til runder med start og innkomst på samme
sted, noe som er å anbefale. Dette gir mulighet til
å oppleve mer av Finnekulturen, og de kvaliteter
Finnskogen har å by på. Ytterligere informasjon om
leden fås ved henvendelse til de enkelte kommunenes
turistinformasjon, Infosenteret på grensen ved Eda,
eller ved henvendelse til Finnskogen Turistforening.

Finnskogen er kort fortalt et ca 4 mil bredt belte langs
grensen mellom Hedmark og Värmland. Området
består stort sett av skog, myrer og vann mellom store åser,
som lengst nord går opp i mellom 650 og 700 m.o.h,
mens i sør sjelden er over 350 m.oh. Der stiene passere
høydedragene får man mange steder fenomenal utsikt
over de milevide skogene. Terrenget er lett turterreng,
uten de store hindringene, sjøl om det enkelte steder
kan være både steinete og fuktig. Det var hit utflyttede
finner slo seg ned på midten av 16oo tallet, og levde sitt
isolerte liv uten påvirkning fra hjemlandet. Svedjebruk,
jakt, fiske, husdyrhold og litt jordbruk var livsgrunnlaget,
og ble drevet slik som i Finnland på 1500 tallet.
Slik fortsatte det helt frem til tømmeret fikk verdi, og
veier ble bygget fra begynnelsen av 1900 tallet. Det
gammel-finske språket levde også her til midte av 1900
tallet. Denne isolerte tilværelsen er årsak til at det på
Finnskogen fortsatt finnes mengder med kulturminner.
I disse store skogområdene er vi i Elgens rike. Med den
har også de store rovdyrene etablert seg, og ulv og
bjørn har i de senere årene blitt vanlig. Liksom gaupa
som også vandrer her, ser vi dem sjelden, men spor
etter dem sees ofte. Av hønsefugler er det storfuglen, og
orrfuglen som er vanligst, men i nord kan vi komme over

ryper, og over alt kan vi , hvis vi er heldige, få se jerpa,
den minste av skogshønsene. Om våren buldrer
orrfuglen og tranene skriker utover de store myrene.
Skogen består for det meste av gran og furu, med
store mengder tyttebær og blåbær. Om våren er det
en mektig flora på mange av de nedlagte torpene, og
flere rødlistearter er å finne her.

OVERNATTING OG RASTEPLASSER
I Norge og Sverige står allemannsretten sterkt. D.v.s.
at man kan ferdes hvor man vil i utmarka, sanke ved
til bål, og fritt plukke bær og sopp uten å be om lov.
(I Norge er det ikke lov å ha åpen ild i skog og mark
mellom 15. april og 15. september.) for jakt og
fiske gjelder egne regler. Langs Leden er det flere
overnattingsmuligheter, fra enkle gapahuker og åpne
koier til turist-forenings hytter låst med Den Norske
Turistforenings standardnøkkel. Slå opp telt kan man
forøvrig gjøre nær sagt hvor man vil.
Fiskekort trenger man noen steder, andre steder er
fisket gratis. Barn og unge under 16 år kan fiske hvor
de vil uten å løse fiskekort.

