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Studietur med Nordisk kulturlandskaps-

forbund: Finnskogen – et utvalgt 

kulturlandskap i jordbruket  

21.-23. juni 2022 
 

Kulturlandskapsforbundet inviterer til en todagers studietur til Finnskogen i sørøst-Norge. 

Grenseområdet i nordre Värmland og østre Innlandet kalles for Finnskogen etter finske innvandrere 

som bosatte seg på små torp på 1500- og 1600-tallet og drev svedjebruk ved å dyrke rug på brent 

granskogsmark. Senere tok ordinær jordbruksdrift, kombinert med skogsarbeid, over som levebrød. 

De mest artsrike naturtypene finnes ved torpene, som ligger spredt med lang avstand mellom i det 

store, sammenhengende skogslandskapet som dominerer denne regionen. Finnskogen har en rik 

immateriell kulturarv i skogfinsk språk, person- og stedsnavn, folketro og tradisjoner knyttet til drift 

og håndverk. Det utvalgte kulturlandskapet på Finnskogen omfatter områdene Gravberget, Possåsen, 

Furuberget, Jammerdal, Hytjanstorpet og Abborhøgda. De to siste plassene er fredet, og Abborhøgda 

eies i dag av Fortidsminneforeningen. 

På studieturen besøker vi noen av de gamle finneplassene, kanskje også med en liten avstikker over 

grensen til Sverige, og ser på blant annet slåttemarker, bygningsvern og kulturmiljø og får et lite 

innblikk i historie, tro og tradisjoner knyttet til skogfinnekulturen. Flere av stedene foregår det et 

aktivt arbeid med restaurering, vedlikehold og skjøtsel, og lokale ressurspersoner bidrar i 

programmet. Turen arrangeres i samarbeid med bl.a. Våler kommune, Norsk skogfinsk museum og 

Norske parker. 

Oppmøte- og overnattingssted er Vinger hotell, sentralt i Kongsvinger. Oppstart med middag og 

påfølgende introduksjon til Finnskogen om kvelden 21. juni. De to påfølgende dagene består 

programmet av rundreise med bil til 2-3 finneplasser hver av dagene (hhv. øst for Kongsvinger og 

nordover mot Gravberget). Ekskursjonsområdet er ganske stort i utstrekning, og turen er i 

utgangspunktet basert på transport i egne biler. Vi tar sikte på å organisere samkjøring. 

Foreløpig pris er avhengig av deltakerantall og beregnet til maksimalt 5000 kroner. Det inkluderer 

overnatting på enkeltrom, frokost, lunsj og middager. Eventuelt mulighet for dobbeltrom til ca. 1000 

kroner lavere pris (dersom deltakere som kan dele). Deltakerantallet er begrenset til ca. 20 personer. 

Påmelding så fort som mulig, og seinest innen 20. mars. Plasser tildeles etter prinsippet «først til 

mølla»! Du melder deg på i dette skjemaet. Deltakelse forutsetter betalt medlemskap for 2022. 

   
 

https://forms.gle/KfrLhUYhRYo1At5Y8

