
 Ansökan om projektstöd 

 Pilgrimsled Ovanåkers Kommun 

Din ansökan

Vem söker du för?
Företag, förening eller organisation

Uppgifter om fullmakt och sökanden

Organisationsnummer
7696342935

Namn
Leder i Helsingeskogen, ekonomisk förening

Utdelningsadress
Hogatan 15

Postnummer
82894

Postort
EDSBYN

c/o adress

Telefonnummer - inklusive riktnummer 
027141150

Mobilnummer
0706281964

E-postadress
info@kanotcamping.se

Välj stöd



Valt stöd
Service och satsningar på landsbygden

Välj inriktning

Valda inriktningar
 Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd � Infrastruktur för rekreation och turism � Leder � Vandringsled � Röja 
och märka upp led 

Genomförande

Här ska du svara på frågor som handlar om vad du söker stöd för och hur du ska genomföra projektet, investeringen 
eller etableringen.

Beskriv tydligt och kortfattat vad du söker stöd till 
Det finns i Ovanåkers kommun lämningar av en gammal pilgrims- och handelsled, som kommer söderifrån och via 
Svabensverk och Alfta, och fortsätter genom Voxnadalen upp mot Samuelsfallet och vidare norrut. Mellan 
Svabensverk och Alfta är leden återfunnen och till vissa delar uppmärkt. Under 2021 har entusiaster från föreningen 
Leder i Helsingeskogen letat igen den ursprungliga sträckningen från Fullsborn norr om Edsbyn och upp till 
Samuelsfallet. Det finns alltså möjlighet att skapa en tio mil lång sammanhängande led genom Ovanåkers kommun. 
Söderut har man i Falu kommun rustat leden och norrut i Ljusdals kommun har vissa ledavsnitt runt Los rustats så 
man kan nå Kårböle som är en gammal knutpunkt för Pilgrimsleder. Den nu planerade rutten går till största delen i 
skogsmark och följer de gamla kör- och vandringsstråk som funnits lika länge som trakten varit bebodd. Föreningen 
Leder i Helsingeskogen vill nu, i ett projekt, återskapa och utveckla Ovanåkers del av den Pilgrimsled, som på 
medeltiden gick från Västra Aros upp till Nidaros.

Välj de län där du ska genomföra investeringen eller etableringen 
 Gävleborg 

Välj de kommuner där du ska genomföra investeringen, projektet eller etableringen 
 Ovanåker 

Kommer du genomföra din investering, projekt eller etableringen på en annan adress än din hemadress? 
Ja

Gatuadress, gårdsbeteckning eller motsvarande 
Hogatan 15

Postnummer 
82894

Postort 
Edsbyn

Slutdatum
2024-10-31

Generella frågor om projektet

Beskriv varför du ska genomföra projektet eller investeringen.

Hjälptext



Förklara målbilden så tydligt som möjligt genom att skriva en motivering till varför du ska genomföra investeringen eller projektet.

Svar
Att skapa en förbättrad infrastruktur av attraktiva leder i Ovanåker.
Att förbättra tillgängligheten till ett aktivt friluftsliv för lokalbefolkning och besökare.
Att få fler människor att upptäcka Ovanåker som ett resmål för ”hemsemester” där man kan uppleva vandrande i 
kombination med natur- och kulturupplevelser.
Att ge lokala entreprenörer och företag möjligheter att utveckla paketerade upplevelser och tjänster inom natur- och 
kulturturism samt friluftsliv.
Att tillgodose det nationella intresset av att den medeltida pigrimsleden återskapas.
Att bidra till måluppfyllelsen av Sveriges 10 friluftsmål, särskilt avseende målen Tillgänglig natur för alla, Hållbar 
regional tillväxt och landsbygdsutveckling samt Friluftsliv för god folkhälsa. 
Att bidra till genomförande av Agenda 2030, framför allt avseende mål 3 God hälsa och välbefinnande och mål 8 
Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 
Att Ovanåker bidrar med goda exempel på en ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbar utveckling av besöksnäring 
och naturturism, både nationellt och internationellt via Unescos nätverk av biosfärområden.

 

Är projektet en del av en gemensam lösning på området till exempel destinationsutveckling?

Hjälptext
Frågan avser om projektet ingår i en plan tillsammans med andra projekt för att göra bygden mer attraktiv för turister och andra 
besökare.

Svar
Ja
 

Om ja, beskriv hur.

Svar
Leder i Helsingeskogen har kontakt med aktiva ”ledbyggare” både söder- och norrut varför projektet  är en del i 
skapandet av en längre sammanhängande vandringsled i pilgrimernas spår. Vi kommer att samråda beträffande 
skyltning, uppmärkning, information och marknadsföring.
Den nu aktuella pilgrimsleden kommer som vandringsled att ingå i det system av olika leder som finns och utvecklas 
i Ovanåkers kommun.

 

Kommer du att samarbeta med något annat företag, nätverk eller organisation i samband med 
din investering?

Hjälptext
Skriv om du samarbetar med andra företag, ingår i ett nätverk eller verkar organisationsöverskridande.

Svar
Ja
 

Om ja, beskriv hur.

Svar
Leder i Helsingeskogen har god förankring i Ovanåkers kommun. I kommunens handlingsprogram för turism 2022 – 
2025 utgår man från fyra focusområden, där leder är ett. Kommunen ser Leder i Helsingeskogen som viktig resurs i 
genomförandet av denna del av handlingsprogrammet.



Föreningen kommer att ha samråd med Biosfärområde Voxnadalen avseende miljöfrågor och marknadsföring via 
Naturkartan. Föreningen har löpande kontakter med entreprenörer och företag och kommer vid behov att samråda 
med dessa.

 

Utnyttjar din investering ny teknik eller nya metoder?

Hjälptext
Här ska du ange om investeringen bidrar till införande av nya tjänster eller arbetsmetoder i verksamheten.

Svar
Ja
 

Om ja, beskriv hur.

Svar
I själva investeringen ingår inga kostnader för ny teknik men naturkartan där leden kommer att ha sin plats finns 
redan digitalt. I Faludelen av pilgrimsleden utnyttjar man app-systemet med QR-kod vilket gör det intressant även för 
Ovanåkersdelen.

 

Ange hur många invånare som får tillgång till förbättrad service eller infrastruktur.

Hjälptext
Räkna inte med sommargäster och turister.  Om investeringen exempelvis är en vandringsled så behöver du inte räkna hur många 
som faktiskt vandrar utan det räcker att ange hur många invånare som man tror kommer att ha tillgång till leden.

Svar
12000

 

Vad är den totala anskaffningsutgiften för den investering som du söker stöd för? Ange i kronor.

Hjälptext
Ta med alla utgifter för investeringen, oavsett om de kan ge rätt till stöd eller inte. Räkna även med värdet av eget arbete.

Svar
1079250

 

Röja och märka vandringsled

Ange hur många meter vandringsled du planerar att anlägga i skog.

Hjälptext
Om du planerar att anlägga vandringsleden på annan mark än i skog, ange ”0”

Svar



43300

 

Ange hur många meter vandringsled du planerar att anlägga på öppen mark som behöver röjas.

Hjälptext
Om du planerar att anlägga vandringsleden på annan mark än öppen mark som behöver röjas, ange ”0”

Svar
20800

 

Ange hur många meter vandringsled du planerar att anlägga på väg, betesmark eller annan 
öppen mark som inte behöver röjas.

Hjälptext
Om du planerar att anlägga vandringsleden på annan mark än väg, betesmark eller annan öppen mark som inte behöver röjas, ange 
“0”.

Svar
36600

 

Utbildning och erfarenhet

Vilken kunskap har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du söker 
stöd för?

Svar

Leder i Helsingeskogen är en ekonomisk förening, bildad av lokala entusiaster och fungerar som regional 
ledsamordnare. Den har medlemmar med goda kunskaper och som via sina yrkesroller besitter ett kunnande inom 
kultur, modernt skogsbruk, markentreprenad, ekonomi och marknadsföring. Projektgruppen innehåller personer som 
är miljöcertifierade för arbete i skog och mark. Styrelsen är sammansatt av intressenter för vandring, ridning, cykling, 
skidåkning och snöskoteråkning.

 

Vilken erfarenhet har du eller din organisation som har betydelse för den investering som du 
söker stöd för?

Hjälptext
Här fyller du i uppgifter om din och andra deltagares kunskap och erfarenhet som har betydelse för investeringen.

Svar
Föreningen ansvarar och jobbar med nyanläggning, underhåll och drift av olika leder, som vandringsleder, cykelleder 
och s.k. multileder. De senare är användbara till flera sommaraktiviteter och används vintertid till skid- och 
snöskoteråkning. För närvarande slutför föreningen ett projekt,  med stöd av jordbruksverket och Ovanåkers 
kommun, där ca 8 mil multileder mellan Svabensverk, Alfta och Voxna rustas upp. Det omfattar nya sträckningar, 
förbättrade ledytor, broar, uppmärkning och skyltning. Totalt underhåller och sköter föreningen upp mot 20 ledmil. 
Föreningen preparerar lederna både sommar och vintertid. Man har tillgång till av medlemmarna ägda maskiner som 
grävare, pistmaskin, fyrhjulingar och handutrustning för skogsarbete. Vid behov finns det möjlighet att låna traktorer 



och skogsmaskiner. Föreningen har kontrakt med de markägare där multilederna går fram. Det läggs stor vikt vid att 
ledverksamheten bedrivs i gott samförstånd med såväl små som stora markägare. 

 

Har projektet andra deltagare med relevant kunskap och erfarenhet?

Svar
Intresset för pilgrimsleden är mycket stort i bygden. I förstudiearbetet har föreningen etablerat kontakt med 
Biosfärområde Voxnadalen som bl.a. arbetar för att öka intresset för att vistas i naturen. De ser vandringslederna 
som en viktig del i sitt arbete. Biosfärområdet bidrar även med kunskap och råd i miljöfrågor. Se bilaga om 
biosfärområdet. Svenska kyrkan kommer att samarbeta med föreningen och ledsträckningen passerar sedan 
gammalt vissa av bygdens kyrkor. Kopplingen till kyrkan ses som en naturlig del i pilgrimernas historia. Alfta är ett av 
första ortsnamn i trakten som finns omnämnt och på medeltiden  var Alfta kyrka en knutpunkt för ett flertal leder.
Det finns ett redan etablerat samarbete med Ovanåkers kommun avseende turism, ekonomi och kartmaterial.  
Föreningen har i söder kontakt med Vandringsleder i Enviken och i norr med Los bygdeförening och Kårböle byalag. 

 

Målgrupp

Ange vilken målgrupp projektet gynnar och på vilket sätt.

Svar
Målgruppen är vandrare, boende i regionen och utsocknes besökare, som ges möjlighet att följa samma stigar som 
en gång de fromma medeltida föregångarna trampade. Kulturvärden längs leden kommer att lyftas fram för att ge 
intresserade besökare möjlighet att ta del av kunskaper om traktens historia. Dagens leder och även pilgrimsleden 
kommer dagligen att nyttjas av ”vardagsmotionärer”. En indirekt målgrupp som får nytta av projektet är de som 
jobbar inom turistnäring, service och handel, vilket i sin tur bidrar till samhällets utveckling.

 

Mätbara mål för projektet

Ange mätbara mål som ni vill att projektet ska bidra till på längre sikt.

Svar
Antal vandrare. De som vandrar längs pilgrimsleder stämplar ett kort när de passerar t.ex. en kyrka. Genom att 
registrera antalet stämplande så får man en siffra på antalet som passerar. Det är även möjligt att räkna antalet 
namn i de gästböcker som finns i vindskydden. 
Genom att ha nära kontakt med utbudet avseende mat och övernattningar kan föreningen få bild av hur många 
vandrare som utnyttjar dessa möjligheter. Härigenom kan föreningen få kunskap om besöksantalen ökar eller 
minskar.

 

Beskriv vad som händer efter projektet

Vad händer efter projektet?

Svar
Pilgrimsleden kommer att vara den mest bemärkta av Ovanåkers leder och öka intresset att utnyttja dessa. Leden 
ska passera genom Olandersgården som är Ovanåkers besökscentrum. Härigenom blir detta ett naturligt centrum 
för såväl pilgrimsvandring som för andra ledaktiviteter. Föreningen skall aktivt medverka till att såväl nya som 
etablerade entreprenörer utnyttjar lederna i sin verksamhet. 



Kyrkornas historiska knytning till pilgrimsvandring kommer att tas till vara och kyrkan få en aktiv roll i 
marknadsföringen. 
Det planeras att bygga eller flytta ett antal vindskydd längs leden för att öka komfort och attraktivitet för vandrare. 
Samarbetet med de föreningar som har hand om leden i grannkommunerna kommer att intensifieras, särskilt 
beträffande marknadsföring och information. Det skall sättas upp informationstavlor om såväl kultur som natur. 
Informationsutbudet kommer succesivt att uppdateras på en app som kommer att kunna följas under vandringen 
och som aktiveras via uppsatta QR-koder. Det ger möjlighet att, speciellt avseende naturdelen, anpassa 
informationen till årstiderna. Beroende på utnyttjandegraden och grannarnas agerande så kommer en certifiering 
som pilgrimsled att övervägas. 

 

Hur ska ni förvalta och dra nytta av investeringen?

Svar
Ovanåker är en typisk landsortskommun som är i stort behov av investeringar inte minst inom turismen. 
Pilgrimsleden kommer att bli den främsta av ortens leder och kan bidra till visionen att göra Ovanåker till ledernas 
kommun. Den kommer i högsta grad att gynna turistnäringen och ge underlag för dess tillväxt. Det finns redan en 
utnyttjare av Pilgrimsleden. Voxnabruks Kanot och Camping har en aktivitet där besökare vandrar motströms 
Voxnan och delvis följer den gamla sträckningen för att sedan i kanot färdas tillbaka nedströms. Hotell och 
vandrarhem har intresse av att erbjuda paketlösningar med övernattningar och utflykter längs lederna. Boende i de 
många småbyarna som finns längs leden ges möjlighet att bedriva olika verksamheter. Pannkakshuset i 
Svabensverk är ett exempel, där man sommartid, har café och serverar nygräddade pannkakor. Det blir ett uppsving 
för hela servicenäringen. Pilgrimsledens naturliga knytning till kyrkan kommer även att bredda basen för kyrkobesök. 
Leder i Helsingeskogen försöker hjälpa entreprenörer att utnyttja både nya och gamla leder i sina verksamheter.
Pilgrimsleden kommer också att ingå i Ovanåkers utbud av fritids- och friskvårdaktiviteter och vara värdefull för 
lokalbefolkningen. 

 

Koppling till andra mål och klimatanpassning

Kommer projektet att kunna bidra till att uppfylla nationella miljö- och kulturmål samt något av 
målen för friluftspolitiken?

Svar
Ja
 

Beskriv hur

Svar
Se tidigare specificering. Leden fungerar i sig själv som en miljöförbättrare. Besökare tillbringar tiden i naturen och 
använder sina egna apostlahästar i stället för fossila hästkrafter. Av strategiska skäl kommer leden att dras så att 
man undviker sanka områden där framkomligheten kan äventyras under regniga somrar. Projektet är en del i 
återskapande av den sammanhängande kulturellt intressanta led som trampats sedan urminnes tid. Det finns 
åtskilliga lämningar längs leden som kommer att bidra till den kulturella upplevelsen. Särskilt intressanta platser 
kommer att skyltas och längre fram ingå i en ”besöksapp”. 
Redan när man anträder sin vandring längs leden så ägnar man sig åt friluftsliv. Vandringen sker till allra största 
delen i skogsmark med inslag av sjöar och bäckar och det finns goda möjligheter till fiske och bad.  Det kommer att 
vara möjligt att övernatta i naturen, dricka källvatten och plocka svamp och bär. Leden bidrar till målet att ge alla 
möjlighet att uppleva vår svenska natur. 

 

På vilket sätt säkerställer ni att investeringen klimatanpassas?

Hjälptext



Klimatanpassning innebär att anpassa samhället och olika verksamheter till de nya utmaningar som ett varmare klimat ger. Här ska 
ni beskriva hur ni tänker arbeta med att klimatanpassa den investering ni söker stöd för. Läs gärna mer på 
www.klimatanpassning.se.

Svar
Biosfärområde Voxnadalen har tillkommit för att göra området längs Voxnan till ett av landets mest miljö och 
klimatanpassade områden där man vårdar naturen på bästa sätt. Föreningen kommer att samråda med 
biosfärområdet för att projektet ska ha samma miljö och klimatmål som biosfärområdet. De har medarbetare som 
är väl utbildade inom dessa områden, varför Leder i Helsingeskogen kommer att få allt stöd som behövs.

 

Andra sökta och beviljade stöd

Har du beviljats andra stöd för utgifter som du tar upp i denna ansökan?

Hjälptext
Med andra stöd menar vi dels offentliga pengar från till exempel en kommun, myndighet eller EU, dels privata pengar från till 
exempel en stiftelse eller fond.

Svar
Nej
 

Har du sökt andra stöd som du ännu inte har fått beviljade för utgifter som du tar upp i denna 
ansökan?

Hjälptext
Med andra stöd menar vi dels offentliga pengar från till exempel en kommun, myndighet eller EU, dels privata pengar från till 
exempel en stiftelse eller fond.

Svar
Nej
 

Har din verksamhet fått stöd som är av typen stöd av mindre betydelse, under de senaste tre 
beskattningsåren?

Hjälptext
Det offentliga (stat, kommun, landsting och andra organisationer som är offentliga) kan ge stöd enligt regler om stöd av mindre 
betydelse upp till 200 000 euro över tre år per stödmottagare, förutsatt att de krav som finns i förordningen om stöd av mindre 
betydelse uppfylls. Det ska i så fall stå utskrivet i beslutet om stöd att stödet ges enligt regler om stöd av mindre betydelse och ha 
en uttrycklig hänvisning till den förordningen med angivande av förordningens titel och en hänvisning till offentliggörandet av den i 
Europeiska unionens officiella tidning. För ytterligare information av statsstödsreglerna se information på www.jordbruksverket.se.

Svar
Nej
 

Utgifter och Finansiering
 Här ska du fylla i dina utgifter och finansieringen för det stöd som du söker. 



Utgifter

Information till dig som söker stöd som baseras på enhetskostnader

Din budget för att röja och märka upp led baseras på enhetskostnader. E-tjänsten har räknat ut din budget. Beloppet 
är redan ifyllt i budgeten nedan. Den baseras på enhetskostnaden och investeringens omfattning.

1. Röja och märka upp led 
Service, infrastruktur och attraktiv landsbygd � Infrastruktur för rekreation och turism � Leder � Vandringsled

Utgiftstyp Beskrivning Belopp

Enhetskostnader Röja och märka upp led 572 750 kr

Totala utgifter till inriktning 1 572 750 kr

Finansiering

Information till sökande

Stöd ges till 100 procent av stödberättigande utgifter om du är en offentlig aktör som söker.

Om du som sökande är en privat aktör ska 10% av utgifterna finansieras med privata pengar, antingen egen privat 
finansiering eller övrig privat finansiering av annan privat finansiär. Som privat aktör kan du alltså få högst 90 
procent av budgeterade utgifter i projektstöd.

Finansieringstyp Finansiär Belopp

Projektstöd Jordbruksverket 572 750 kr

Summa finansiering: 572 750 kr

Summering utgifter och finansiering:

Summa utgifter 572 750 kr

Summa finansiering 572 750 kr

Skillnad mellan utgifter och finansiering 0 kr

Kontaktpersoner

 Här fyller du i uppgifter om exempelvis ekonomiansvarig, projektledare eller andra personer som kan svara på frågor 
om ansökan. Fyll även i dina egna uppgifter om du söker stöd som representant för någon annan. Du kan lägga till 



högst fyra personer. 

Namn Telefon Alternativt telefonnummer Ansvarsområde E-postadress

Curt Arsander 0706241435 Projektledning curt.arsander@helsingenet.com

Sune Larsson 0706516968 Arbetsledning sune.agt@telia.com

Bilagor

Bilagor som du måste skicka in

Bilagor som du laddat upp

1. Karta Projektstöd

 Oversiktskarta_2.jpg (2.11MB) 

 Alvkarhed-Alfta-Fullsborn.jpg (2.22MB) 

 Fullsborn-Samuelsfallet.jpg (2.13MB) 

 Svabensverk-Alvkarhed.jpg (2.14MB) 

8. Annan bilaga

 arbets_11582_.pdf (49.51kB) 

 FPMB12_11_v01_Budgetmall_bilaga.nr_1.pdf (538.55kB) 

 leder_boiosf^J-22.docx (50.25kB) 


