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DELTAGELSE I FINNSKOGEN NATUR- OG KULTURPARK/ TRYSILFINNSKOG-NETTVERKET 
 
Søre Trysil grendeutvalg drøftet dette i sitt møte den 18. november 2013 og ønsker på denne måten å gi 
tilkjenne noen synspunkter som vi ønsker at kan bringes videre som et innspill til parkprosjektet i forbindelse 
med Trysil kommunes behandling av videre deltagelse i Finnskogen Natur- og kulturpark. 
 
Bosettingen i store deler av Søre Trysil er beviselig en del av Finneinnvandringen på slutten av 1600- og utover 
1700-tallet. Mange som bor i grendene i Søre Trysil har finske aner. Vi ønsker ikke å overdrive denne 
betydningen, men kanskje slå fast at vi er en befolkning som bor og trives i skogen og at denne skogfinske 
arven sammen med andre skogskulturelle verdier er noe vi ønsker å bygge videre på når vi skal planlegge 
framtiden. 
 
Vår identitet har sterke røtter sør og østover og vi er av den formening at en jobbing sammen med 
kommunene på Finnskogen på norsk og svensk side vil kunne gi interessante utviklingsmuligheter. Vi ser også 
positivt på et samarbeid med Vestre Trysil gjennom f.eks Trysilfinnskog-nettverket.  
 
Vi vil framheve følgende fordeler med å være en del av Finnskogen Natur- og kulturpark:  

- Gode utviklingspartnere, felles prosjekter og muligheter for bedre synlighet. 
- Styrke særpreg og identitet 
- Felles kampanjer for å trekke folk til våre skoger 
- Jobbing sammen i inspirerende nettverk lokalt og regionalt 

 
Vi registrerer interesse for tilflytting til Nordens grønne lunge fra trangbodde forhold i Mellom Europa pluss at 
vi har tro på bosetting av ungdommer fra vårt distrikt dersom en kan legge til rette for utvikling og framtidstro. 
 
Med kjøpesenter på Långflon og mulig flyplass på Rörbäcksnäs vil vi også få tilgang på sårt trengte 
arbeidsplasser i vårt nærområde som kan bli en bra stimulator for tilflytting! 
 
Søre Trysil grendeutvalg ønsker å være en aktiv partner i Finnskogen Natur- og Kulturpark og vi vil anmode 
politikerne i Trysil kommune om å fatte vedtak om å bli med på parkprosjektet!! 
 
 
For Søre Trysil Grendeutvalg 
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