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Tack för en fantastisk
säsong till alla
inblandade parter när
det gäller
Finnskogleden. Vi har
många förfrågningar
på leden, kanske
främst under våren.
Det verkar som om
fler och fler från
närområdet går delar
av leden och avverkar
någon/några etapper
varje år. De mer
långväga gästerna går
längre sträckor eller till och med hela leden. Fortfarande är efterfrågan på
tryckt material mycket stor och vi hoppas kunna erbjuda det nya karthäftet
inför nästa säsong.
Finansiering
Under hösten har vi återigen begärt pengar från de 10 kommunerna som
leden går igenom. Utan detta betydelsefulla stöd hade vi heller inte kunna
ha en välmarkerad och röjd led. Ett avtal med DNT Finnskogen med omegn
ligger till grund för att arbetet blir gjort och vi ska kunna använda leden på
ett tryggt och säkert sätt. Stort tack till både kommuner och DNT för ett
gott jobb.
www.finnskogleden.com
Om man tittar närmare på vilka som är inne på hemsidan kan man se att de
internationella besökarna ökar. Det finns fortfarande mycket man kan göra
för att göra hemsidan bättre och mer informativ. Detta skulle gynna
attraktiviteten och locka ännu fler besökare till leden.
Till nästa år hoppas vi även kunna få upp informationstavlor på utvalda
platser där leden korsar bilväg. Detta är också ett sätt att marknadsföra
leden och informera lokalbefolkningen om möjligheten att vandra på
Finnskogen.

Rundtur i södra delen
I juni gjorde styrgruppen en rundtur med bil för att besöka olika platser
utefter leden i Eda och Eidskog kommuner. Vi började i Morokulien och
körde sedan vidare till Häljeboda för att träffa Jerry Olsson på Eda Kajak.
Han ser på möjligheterna att kunna komplettera vandring på Finnskogleden
med en kajaktur eller varför inte en rundtur där man kan kombinera
vandring och cykel. Vi har många förfrågningar på enklare rundturer och
därför skulle detta kunna vara ett alternativ. Finns det andra sådana
exempel/förslag på rundturer så vill vi gärna få kännedom om dessa. Resan
fortsatte därefter till Anders Melin i Håvilsrud. Han erbjuder övernattning i
stuga ett stenkast från leden. Här finns också fina arealer för övernattning
i tält med tillgång till badplats, grillplats, dusch och wc. Här passade vi

också på att ta en fika innan vi åkte över på den norska sidan av gränsen.
Sista stoppet gjorde vi hos Laila på Solhaug Kano og Fritid. Hon visade oss
runt på Solhaug Gård och berättade sina aktiviteter och boendemöjligheter.
Laila känner väl till Finnskogen och dess kulturhistoria vilket ger ett gott
intryck och ett bra värdskap till de gäster som besöker gården. Solhaug är
en bra utgångspunkt för vandring på Finnskogleden eller ett naturligt stopp
för övernattning. Dagsturen avslutades här med ett styrgruppsmöte ute i
solen och en härlig lunch inne på gården tillsammans med Herdis Bragelien
som berättade om Finnskogen Natur- och Kulturpark.

