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2017-135 ”Cykel- och vandringsleder – Utveckling av besöksnäring i Alfta Finnskog”.   

Om projektet 

Syftet med projektet är att: 

- Syftet är att genom projektets aktiviteter öka nyttjandet av lederna vilket bidrar till att 

stärka bygden och företag/organisationer i besöksnäringen i området. 

Mål med projektet: 

- Märka upp lederna med kulturhistoriskt och naturintressanta fakta som 

vandraren/cyklisten kan ta del av när de befinner sig på lederna. 

- Producera en informationsfolder med information om lederna. Informationen ska även 

vara tillgänglig digitalt 

Projektets aktiviteter för att uppnå syfte och mål med projektet: 

- Sammanställa kulturhistorisk och naturintressant fakta till texter som ska finnas på 

informationsskyltarna längs lederna. 

- Produktion av skyltar 

- Sammanställa texter och bilder till marknadsföringsmaterialet 

- Producera en informationsfolder samt digital information om lederna.  

- Arbetsledning och projektledning 

- Sätta upp skyltar oh skyltställ längs lederna 

 

Indikatorer och uppföljningsuppgifter (programspecifika): 

- Sysselsättning för kvinnor och män (650 timmar i ansökan) 

Sökanden beskriver att skyltningen och marknadsföringen av lederna gett ett ökat 

besöksantal i bygden vilket konfirmeras av bl a  Pannkakshuset Bed & Breakfast i 

Svabensverk. Vi bedömer att antalet timmars sysselsättning som har ökat p g a ökad 

tillströmning till lederna, som ett resultat av projektets insatser, har gett minst 650 

timmars sysselsättning.   

- Dagbesökare 

Lokalbefolkningen som nu använder lederna som ett resultat av insatserna att röja och 

skylta upp lederna uppskattas till 20 individer per år. 
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Turister som använder lederna som ett resultat av projektets insatser uppskattas till 50 

besökare per år.  

 

Gästnätter har vi även i våra områdesspecifika indikatorer och vi redovisar dem där.  

 

Områdesspecifika indikatorer insatsområde 1. Sysselsättning: 

- Gästnätter 

Bedömning i samråd med sökanden är att projektets insatser gett ca 20 gästnätter 

hittills 

- Ny besöksanledning 

Sökanden har gjort arbetat med att röja upp och sätta upp skyltar med relevant kultur- 

och naturhistorisk information om området cyklisten/vandraren befinner sig i. Detta 

sammantaget har skapat en ny besöksanledning.  

Genomförande av projektet 

Projektägaren har i sitt projekt uppnått sýfte och mål med projektet då de ser ett ökat 

nyttjande av lederna, ökad beläggning hos företag och organisationer i området. De har även 

märkt upp lederna med intressanta fakta om platsen som vandraren/cyklisten befinnser sig i 

och de har producerat en informationsfolder på som finns tillgänglig digitalt och på papper. 

För att uppnå syfte och mål med projektet har de genomfört de aktiviteter som de föresatt sig i 

ansökan.  

Kontaktperson 

Maths Östberg, tel: 070-566 01 68 

Epost: finnskogsmuseet@swipnet.se 

 

Kontakta Utveckling Hälsingebygden eller kontaktperson för projektet för mer information.  
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