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Sammanfattning 
 
Funäsfjällens ledsystem har under mer än 30 år utvecklats till att sommar som vinter utgöra ett unikt helhetskoncept för 
aktiviteter året om. Ledsystemet är den största reseanledningen till området och utgör en stor del av besöksnäringens 
omsättning. Få, om någon, annan destination i Europa har samma helhetsprodukt. Men effekterna av detta är synbara året 
om. Nya målgrupper och aktiviteter på ett redan ansträngt och föråldrat ledsystem sätter spår i naturen, spår som inte får tid 
att läka. Hur skapar man då ett konkurrenskraftigt ledsystem som klarar belastningen från mer intensiv turism året runt 
samtidigt som höga natur- och kulturvärden bibehålls i ett långsiktigt perspektiv? Går den ekvationen ens ihop? Frågan väcks 
på allt fler platser runt om Europas friluftsområden i samband med att klimatet förändras och fler människor reser. I 
förstudiens arbetsgrupper sträcktes framtidsscenariot snabbt från tio år till sextio år. Vad krävs egentligen för att våra barn 
och barnbarn ska kunna bo och verka i samma unika fjällmiljö år 2078 som vi gör nu? En nuläges- och omvärldsanalys utförd 
av de som känner sin miljö och omvärld bäst gav svar på hur läget ser ut idag och vad andra platser gjort för att tackla 
situationer kring hållbarhet, kvalitet, säkerhet och information. Lärdomarna kan sammanfattas på det här sättet:    
 

1. Ett rejält arbete kring ledernas hållbarhet är nödvändig, helst igår. Detta gäller hela ledsystemet, sommar som 
vinter. 

2. Underhåll och drift av samtliga leder krävs kontinuerligt, sommar som vinter.  
3. Intäktssystem på fler leder är nödvändigt för att kunna ta ansvar för områdets och ledernas hållbarhet i framtiden. 
4. Info, info, info. Den internationella gästen kräver god och korrekt information, före, under och efter besöket. Både 

fysiskt och digitalt. 
5. För att matcha utvecklingen av ett internationellt konkurrenskraftigt ledsystem måste näringen följa med i 

utvecklingen. Nya innovativa tjänster och produkter som kan ackompanjera den unika produkt som skapas på 
ledsystemet måste täljas fram. Genom coachning av företagare, och genom att företagare coachar eller faddrar 
varandra med sin erfarenhet, kan fler samarbeten, tjänster och paket skapas.  

6. Morgondagens chefer och ledare behöver kunna motivera och involvera sin personal. Morgondagens medarbetare 
kräver att få vara medskapande. Genom att utveckla dagens medarbetare till morgondagens ledare kan Funäsfjällen 
bli en attraktivare arbetsmarknad och fler innovativa tjänster skapas.  

7. Den internationella gästen vill känna sig SÄKER. Nytt land, ny mat, konstigt språk och mycket skog. Åtgärder för att 
öka gästens upplevda säkerhet och den verkliga säkerheten behöver genomföras. 

8. Delaktighet. Vare sig man är ogådd, orädd, osvensktalande, okunnig, ovan, oorganiserad eller organiserad så vill 
man vara delaktig. Delaktig i sina upplevelser och delaktig i sin omvärld och ta ansvar för sin omvärld.  

9. Syns man inte finns man inte.  
10. Vi kan inte göra detta ensamma. Vi vill göra det tillsammans, för att skapa förutsättningar för våra barn och 

barnbarn att kunna leva, arbeta och njuta i Funäsfjällen också om 60 år. Det tror vi att du vill också. Därför måste vi 
sprida våra lärdomar och dela med oss av det vi kan lära oss till övriga regionen och världen.   
 
Deltagarna i förstudie Spår & Leder Funäsfjällen 25/1 2018    
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1. Förstudiens genomförande 
1.1 Förstudiens bakgrund 
Funäsfjällens ledsystem har under mer än 30 år utvecklats till att sommar som vinter utgöra ett unikt helhetskoncept för 
aktiviteter året om. Ledsystemet är den största reseanledningen till området och utgör en stor del av besöksnäringens 
omsättning. Få, om någon, annan destination i Europa har samma helhetsprodukt. Dock satsas det på många håll i Europa på 
utveckling av framförallt enskilda ledsystem och konkurrensen ökar. En ökad belastning på Funäsfjällens sommar- och 
vinterleder under de senaste 10 åren blivit allt mer synliga i naturen. För att näringen i området ska kunna fortsätta utvecklas 
behöver ledsystemet kunna klara en högre belastning med mindre negativ miljöpåverkan. Näringens möjlighet till tjänste- 
och produktinnovation behöver också ökas för att skapa attraktiva upplevelser och arbetsplatser.  
 
Med syfte att öka Funäsfjällens attraktivitet och näringens möjlighet till utveckling har Funäsfjällens behov och 
förutsättningar för att konkurrera om gäster på en europeisk marknad utretts. Utredningen syftar också till att identifiera 
metoder och verktyg för att näringen själv i framtiden ska kunna vidareutveckla ledsystemet och tjänster och produkter runt 
det.   

1.2 Förstudiens uppdrag 
Förstudiens mål har varit att leverera en projektplan för genomförande av föreslagna åtgärder samt att beskriva hur och i 
vilken omfattning vi kan ta betalt för nyttjande av lederna.  
Projektplanen skall innehålla:  
- Bakgrund och nuläge  
- Mätbara mål på kort och lång sikt som är avstämda mot destinationens vision och mål  
- Åtgärdsbeskrivning inklusive projektets påverkan på miljö och kulturvärden  
- Aktivitetsplanering  
- Tidplan  
- Projektorganisation  
- Projektbudget  
- Finansiering  

1.3 Förstudiens syfte och problemställning 
Syftet med förstudien är att identifiera områdets behov av utveckling och investeringar för att kunna skapa Europas bästa 
ledsystem. Vilka är utmaningarna och hur ser konkurrensen ut på en europeisk marknad? Vilka förutsättningar har regionen 
och området för att locka internationella gäster och vilka investeringar skulle behöva göras? 

1.4 Metod/genomförande  
Förstudien har letts av en projektledare som rapporterat till en styrgrupp bestående av en representant från varje 
arbetsgrupp och VD i Funäsfjällen.  
 
Förstudien har identifierat och utvecklat behoven avseende framtida leder samt utarbetat förslag till projektbeskrivning 
inklusive finansiering. Arbetet har bedrivits med stor delaktighet och samarbete inom de olika aktivitetsområdena och med 
beaktande av eventuella synergier. Ca 40 personer har deltagit i arbetsgrupper och tillsammans lagt ca 2 300 ideella timmar. 
Ytterligare personer har fungerat som bollplank och svarat på enkäter och frågor. 
 
Förstudiearbetet avseende förslag till åtgärder har genomförts i nio olika arbetsgrupper som var för sig har haft sitt specifika 
område. I varje grupp har mellan tre till sju personer ingått.  
Arbetsgrupper: 
 
1. Längd 
2. Skoter 
3. Vandring 
4. Cykel 
5. Paddling 
6. Ridning 
7. Framtida drift och underhåll 
8. Information/kommunikation 
9. Broar 
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Förstudien och arbetet i grupperna har genomförts enligt följande process:  
 
1. Identifiera behov (omvärlds- och nulägesanalys) 
2. Utveckla behoven och beskriva åtgärderna inklusive kostnadskalkyl 
3. Framtagande av projektplan för genomförande  
 
Arbetsgrupperna har arbetat med samma frågeställningar för att kunna hitta synergieffekter och utveckla behoven utifrån en 
gemensam syn på framtidens ledsystem och dess påverkan på näringens utveckling. Bland annat har det resulterat en 
gemensam vision kring Funäsfjällens framtida ledsystem. Visionen bygger på värdeorden: tillsammans, miljö - hållbarhet, 
högfjäll och variation - kombination.  
 
Under förstudien har en rad aktiviteter genomförts för att kunna nå förstudiens målsättning. Exempel på aktiviteter i 
förstudien:  

Gästundersökning 
En gästundersökning har genomförts på Facebook där 187 personer som besökt Funäsfjällen inom de senast tre åren 
svarade. I undersökningen fick gästen svara på frågor gällande viktiga beståndsdelar i vistelsen i Funäsfjällen. 
Undersökningen användes till att i arbetet belysa gästens syn på, och behov av, service innan och under besöket. 
Undersökningen bestod av att deltagaren viktade 26 påståenden kring lederna. Sedan fick deltagaren uppge vilket eller vilka 
av påståendena som var extra viktiga. Slutsatsen av undersökningen är att två områden särskiljer sig. Det ena är tillgång till 
god information, både digital och fysisk, med syfte att gästen ska kunna känna sig säker för att kunna ta till sig av 
upplevelsen. Det andra området handlar om miljön. Gästen har tagit beslut på att resa till området p g a två huvudsakliga 
anledningar; aktivitet och miljö. Ansvars- och omhändertagandet av miljön är viktigt för gästupplevelsen.  

Workshop 
Workshop med 35 deltagande personer (se bilaga 2) genomfördes under en halvdag med fokus på utvecklande av digitala 
tjänster. Under workshopen diskuterades gruppvis olika funktioner och gästbehov. 

Föreläsning 
Under förstudien föreläste representanter från Länsstyrelsen och Snöskoterrådet kring Allemansrätt och 
Terrängkörningslagen och elcyklar. Ca 35 personer deltog. 
 
Nulägesanalys 
Varje arbetsgrupp har dokumenterat nuläget kring sitt arbetsområde för att tillsammans med omvärldsanalysen kunna skapa 
ett behovsunderlag som sedan går att kostnadsberäkna.  

Omvärldsanalys 
Arbetsgrupperna har arbetat med omvärldsanalys under förstudien. De har parallellt med varandra skapat omvärldsanalyser 
inom sina respektive områden. Frågeställningarna till arbetsgrupperna har dock varit likadana. Det har möjliggjort en 
diskussion under styrgruppsmötena där samma frågeställningar kunnat diskuteras utifrån olika synvinklar. Detta har gett 
synergieffekter mellan ledsystemen och produkterna samtidigt som det har gett deltagare i de olika grupperna större 
förståelse för andras behov och prioriteringar.  Genom att ta del av hur andra destinationer i Sverige och Europa utvecklas 
och arbetar strategiskt har vi skapat möjligheter att bidra med en god analys av det material som framkommit i förstudien.  

I omvärldsanalysen har också studiebesök gjort till Trysil (cykel), Högbo (cykel), Falun (cykel), Idre (längd), Sjusjöen (längd), 
Seefelt (längd), Värmland (paddling) och Vålådalen (information).  

Prioritering 
Samtliga behov som framkommit har åtgärdsbeskrivits och därefter har dessa åtgärder kostnadsberäknats. Varje åtgärd är 
prioriterad utifrån till vilken grad den behövs för att skapa förutsättningar för Funäsfjällen att skapa Europas bästa ledsystem.  

Kostnadsberäkning 
Efter att varje led i de sex olika ledsystemen var prioriterad så lades omdragningar, nydragningar och neddragningar till. 
Därefter gjordes en bedömning av vilka insatser som kommer att krävas kring varje led. Detta inkluderar hållbarhetsåtgärder, 
kvalitetsåtgärder, antal och sort av skyltar, behov av personal, investeringar och externa tjänster o s v. Samma bedömningar 
och kostnadsberäkningar har gjorts på övriga delar inom projektet.   
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Förankring och nätverkande 
För att förankra förstudien och dess resultat så har deltagande på styrelsemöten, referensgruppsträffar och 
ledningsgruppsmöten genomförts. Möte med markägarorganisationer, rennäring, kommun och länsstyrelse har också hållits. 
Vi har vid sådana möten redovisat förstudiens resultat. Vi har också skickat ut information om förstudien till företagen i 
Funäsfjällen via nyhetsbrev. 
 
60-årsperspektivet 
Många utvecklar planer för 5-10 år framåt. Strategi 2020 har varit vanliga strateginamn under 10-talet. Grupperna började 
också diskutera var området skulle befinna sig om 5-10 år. Snart återkom dock flera grupper med ett nytt perspektiv. 
Deltagarna i grupperna ville att deras barn och barnbarn också skulle kunna bo kvar och leva av naturen på samma sätt som 
dom gör nu. Med ett perspektiv på 60 år in i framtiden istället för bara 10 år får målsättningar och visioner helt andra former. 
10-årsperspektivet blir mer av ett delmål och åtgärderna som måste göras blir tydligare. Om Funäsfjällen även om 60 år ska 
kunna attrahera besökare så behöver samtliga aktörer arbeta tillsammans och skapa hållbara leder som minskar slitaget på 
naturen men samtidigt klarar belastningen av fler besökare. Om vi idag ser mycket spår av slitage, hur ska det då se ut om 60 
år?  
 
Högfjället är viktigt för många gäster och för turism- och rennäringen, därför behöver aktörer i området samarbeta och skapa 
villkor som fungerar både för gäst, näringsliv och fastboende. Styrkan i Funäsfjällens spår- och ledsystem är kombinationen 
och variationen av olika aktiviteter samt att variationen i naturen gör sig påmind. Högfjäll, dal, fjällskog, låglandsskog eller sjö 
går alla att ta sig igenom under hela året, denna upplevelse ska förstärkas. 60-årsperspektivet ger också olika aktörer i 
området samma målsättning och vision eftersom alla aktörer vill kunna fortsätta och ge sina efterkommande samma, eller 
bättre, förutsättningar. 
 
1.5 Målgruppsanalys och segmentering 
Gästsegmenteringen utfördes utanför förstudien men resultaten har använts av arbetsgrupperna för att koppla 
ledprodukterna till gästsegment. Analysen bestod av två delar; en kvalitativ del med fyra fokusgrupper och en kvantitativ del 
med 800 onlineintervjuer. Det är den största undersökning gästsegment som gjorts i området hittills.  

1.6 Begreppsförklaring 
Primär besöksnäring: avser företag inom besöksnäringen som erbjuder produkter och tjänster som hel- eller 
deltidssysselsättning. Hit räknas även potentiella entreprenörer i området. 
Sekundär besöksnäring: företag som ingår i klustersamarbetet i Funäsfjällen men som inte tillhör den primära 
besöksnäringen, t.ex. elektriker, byggföretag, frisör etc.  
SMF: små- och medelstora företag  
Besöksnäringens ekosystem: i områden där turismen utgör en stor del av den samlade ekonomin så är besöksnäringen 
extremt viktig för samhälls- och näringslivsutvecklingen. Alla delar av samhället är på dessa platser viktiga delar för att 
helheten ska fungera.  
Företagskluster: mer eller mindre etablerade samarbeten mellan företag eller geografiska samlingar av företag. 
Multiarena: ett område eller plats som samlat många aktiviteter för flera målgrupper. 
Affärsdrivande: en tjänst eller produkt som är skapad med syfte att ge näringen större förutsättningar för omsättningsökning, 
ökad sysselsättning och ökad attraktivitet.  
Rekreationsinfrastruktur: en struktur av kombinerade transport- och upplevelsemöjligheter med syfte att erbjuda rekreation, 
hälsa och livskvalitet. 
Sociala leder: leder som anläggs för att, förutom att möjliggöra aktiviteter, skapa förutsättningar till social kontakt. 

1.7 Turismens betydelse för västra Härjedalen 
Funäsfjällen har ca 170 mil spår och leder, sommar som vinter, vilket motsvarar sträckan Stockholm-Geneve på en yta lika 
stor som Vänern. Den alpina produkten står för ca 35 procent av antalet gästnätter och ca 45 procent av årsomsättningen 
som turismen i Funäsfjällen genererar på årsbasis. Ca 65 procent av gästernas reseanledningar (beroende på vad man räknar) 
utgörs alltså av aktiviteter som utgår från Funäsfjällens spår- och ledsystem. (Handel och B2B utgör mellan 1-2 procent.) 
Basen av turistnäringen utgår från Funäsfjällens spår- och ledsystem och utgör ett unikt konkurrensmedel, då få andra 
destinationer i Europa har ett så omfattande och heltäckande turistiskt infrastruktursystem som Funäsfjällen. Den stora andel 
av turistomsättningen som aktiviteter på spår och leder utgör bidrar i hög grad till kommunens skatteunderlag som påverkar 
de bofastas möjlighet till service och omsorg vilket i sin tur genererar nyinflyttning.  
 
I ett framtida scenario där antal gäster fortsätter öka med mellan 3-7 procent per år, där sommarsäsongen står får merparten 
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av ökningen, är en satsning på hållbarhets-, tillgänglighets-, och kvalitetsökning av spår- och ledsystemet direkt avgörande för 
konkurrenskraften hos Funäsfjällens små- och medelstora företag i framtiden.  

Med samma ökning som Funäsfjällen haft de senaste tio åren (ca 40% 2006-2016, TEM 2016) så kommer den teoretiska 
ökningen på 60 år att gå från 1,3 miljoner gästnätter per år till nästan 10 miljoner gästnätter om 60 år. Även om ökningen 
bara blir hälften av det kommer den negativa påverkan på naturen att bli extrem. Speciellt eftersom naturen redan idag visar 
allt större tecken på slitage.  

Bildtext: Det geografiska området med åtta byar för paraplyorganisationen Destination Funäsfjällen AB. 

  
1.8 Tidigare studier och projekt  
Erfarenheter och produkter från tidigare genomförda projekt inom Funäsfjällen samt genom Destination Funäsfjällens dialog 
med områdets medlemsföretag har tillvaratagits inför denna projektansökan. Även projekt, rapporter och undersökningar 
från andra områden inom Region JH och även utanför region JH har använts. De tidigare projekten har både hjälpt till att 
bygga upp och skapa den produkt som området erbjuder idag och tagit tillvara näringens behov och syn på framtiden. 
Tidigare projekt som projektidén bygger på: 

-Nordic Ski System, 1986-1988 
-Fjällagendan 1995-1997 
-Skoterledområde Funäsdalen, 1997-1999 
-Framtid Funäsdalen, 2008-2011 
-Tillgänglighet i Funäsfjällen, 2011-2013 
-Mervärde Funäsfjällen, 2014-2015 
-Förstudie Funäsfjällen 2014 
-Bruksvallarna Snowfarming 2014-2018 
-Turism 2030, 2015-2018 
-Effekt av cykling og ridning (Rapport 2016, NINA) 
-Framtidens Destination (Förstudie 2017, JHT) 
-Projekt ledförstärkning i Vålådalen 2.0 (2017) 
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2. Nuläges- och omvärldsanalys 
2.1 Sammanfattning nulägesanalys  
Slitaget på lederna på grund av den höga belastningen påverkar och syns i naturen. Vissa leder i området används mycket, 
andra lite. Som resultat blir belastning och slitage, både sommar som vinter, högt på vissa leder. Detta syns på så sätt att 
cykel- och vandringsleder blir sönderkörda, eroderade och breddade. Liksom Blanktjärnsrundan i Vålådalen ser många leder i 
Funäsfjällen ut som diken i fjällsidorna. Sommarlederna slits av cyklister och vandrare, och skoterleder slits då det på vissa 
platser blir för hög belastning under vintern. Åkanter och iläggsplatser för paddelgäster slits, eroderar och skapar svåra 
moment för gästen. Skotrar och pistmaskiner åker över känsliga miljöer, åar och myrar där miljön är känsligare för 
belastningen vid för- och sensäsong. I vissa spår och leder är det också “trångt” vilket skapar slitage och en dålig 
gästupplevelse. Detta skapar sår i naturen som inte får tid att läka. Näringen i Funäsfjällen har vid flertalet tillfällen visat sin 
vilja till att ta ansvar för hållbarheten i området. En dialog med näringen, rennäring, markorganisationer, bofasta och 
myndigheter har påbörjats där målsättningen är att kunna fortsätta leva på och njuta av naturen om 60 år in i framtiden. 
Gästen upplever att Funäsfjällens företagare har relativt hög medvetenhet kring miljöfrågor. Turismprodukten bygger på 
Funäsfjällens fjällmiljö. Destination Funäsfjällens vision lyder: ”Tillsammans vårdar vi en unik fjällmiljö där vår gäst blir till 
vän.”     
 
Funäsfjällens längd- och skoterprodukter genererar idag sin egen drift genom spår- och ledkortsförsäljning. Skoter- och 
längdprodukterna klarar av att underhålla sina spår och leder men behovet av förnyelse är stort och omsättningen räcker inte 
till för detta. Vandrings-, cykel-, rid-, paddellederna i Funäsfjällen varken underhålls eller utvecklas alls i dagsläget. Dessa 
ledsystem har för låg kvalitet för att kunna skapa betalningsvilja. Detta påverkar både ledernas hållbarhet och kvalitet.  
 
Skoter- och längdleder öppnar senare och stänger tidigare på grund av osäkra eller öppna isar vilket förkortar säsongen. 
Vandrings-, cykel-, och ridleder har svårt att passera vattendrag vilket skapar ToR-leder istället för rundslingor, och därmed 
försämrade gästupplevelser.    
 
Gästen har behov av mer tillgängliga och enkla spår och leder. Längdskidspåret på Funäsdalssjön öppnade för fyra år sedan 
och är ett av de plattaste och enklaste spåren i området. Dess lättillgänglighet i kombination med att det är platt har gjort det 
populärt. Det gör att många nya och gamla gäster i Funäsfjällen väljer lätta spår och leder som ligger lättillgängliga. För två år 
sedan öppnade ett nytt relativt lättillgängligt och väl preparerat högfjällsspår som har blivit väldigt populärt. Kombinationen 
av stora upplevelser på ett enkelt och säkert sätt attraherar många nya gäster som inte är vana av att vistas ute. Dock har 
Funäsfjällen för få enkla spår och leder som attraherar den gästen. 
           
Gästens informationsbehov är stort. Idag finns områdets olika hemsidor där information finns att hämta om lederna, men 
den är inte samlad på ett ställe vilket gör det krångligt att hitta rätt information för rätt gäst.  
         
Efterfrågan på tillgängliga högfjällsprodukter ökar. Högfjällsupplevelser är högt värderade för gästen och för att kunna få 
återkommande gäster behöver fler produkter utvecklas som ger gästen något att komma tillbaka till. Dessa produkter 
behöver också vara i högre grad iordningställda och upplevas som ”säkra” för att gästen ska kunna njuta av upplevelsen. 
                
Gästens upplevda säkerhet behöver höjas. Idag finns åtta olika skyltsystem längs lederna i Funäsfjällen. Dessa är alla i olika 
stadier av underhåll och det äldsta är över 30 år gammalt. Detta ger inte gästen den tydlighet eller säkerhet som dagens gäst 
kräver. De olika skyltarna har också satts upp under olika perioder utan inbördes ordning, på flera ställen kan det sitta upp 
emot åtta olika skyltar som pekar ut olika destinationer eller riktningar. Ett tydligt, enhetligt skyltsystem som istället 
informerar gästen om flera olika saker samtidigt är viktigt. Naturvårdsverket har tagit fram ett nytt skyltsystem som 
Länsstyrelsen just nu implementerar i fjällkedjan. Genom samarbete med dem kan Funäsfjällens skyltsystem ge gästen 
samma tydlighet och säkerhet. 
 
Den praktiska säkerheten på Funäsfjällens leder behöver höjas rejält. Osäkra vattenövergångar är ett stort bekymmer i 
området, både för de som underhåller och driver lederna och självklart också för gästerna. De osäkra vattenövergångarna gör 
att området öppnar senare på säsongen och stänger tidigare vilket resulterar i uteblivna ledintäkter. Genom att investera i 
broar över både stora och mindre vattendrag samt dra om leder skulle säsongen förlängas och intäkterna till drift och 
underhåll öka.  
 
Av gästnätterna i Funäsfjällen kan mellan 60 och 70 procent härledas till aktiviteter som sker på områdets ledsystem. 
Behovet av affärsutveckling för att öka företagens vilja och förmåga att skapa och utveckla produkter på ledsystemet är stort. 
Eftersom Funäsfjällens spår- och leder är öppna för vem som helst att driva verksamhet på utgör dessa en bra arena för 
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nystartade företag att börja sin verksamhet på. Många unga som kommer till området har under de senaste tio åren startat 
verksamheter på deltid som med tiden växt sig starkare för att bli hel- eller delårstjänster för många. Av dessa är många 
baserade på ledsystemet. 
 
Vid många av områdets utgångspunkter för spår och leder finns parkeringar. Ofta är dessa parkeringar små parkeringsfickor, 
vägkanter eller öppna ytor som under årens lopp förvandlats till parkeringar. Flera av de lite större iordninggjorda parkeringar 
som finns är numer också för små för att klara dagens turism, och än mindre morgondagens. Självklart utgör dessa en 
trafikfara då många försöker rymmas på få platser att parkera. Detta är varken hållbart för naturen, markägare eller gäster.  
 
Många andra destinationer och platser erbjuder gästen bättre enskilda ledprodukter med tillhörande kringtjänster. Det är 
viktigt för näringen att utveckla tjänster och produkter kring Funäsfjällens totala ledsystemet och enskilda leder som stärker 
områdets unikitet. Det unika ledsystemet behöver kompletteras med lika unika tjänster och produkter som bygger på 
områdets gemensamma vision: Tillsammans vårdar vi en unik fjällmiljö där vår gäst blir till vän.  

 
2.1.1 Längd 
Nordic Ski Center har funnits i över 30 år och är en tillgång för hela destinationen. Intresset för längdåkning har ökat markant 
de senaste åren och en rad investeringar har under åren också gjorts för att möta gästernas ökade krav och behov. Idag finns 
ett varierat spårsystem som går både i dal och på fjäll, genom skogslandskap och över myrar. Spåren passerar ofta i närheten 
av boendeanläggningarna så det är enkelt för gästen att ge sig ut i spåren. 
Dagens gäster har en hel del andra krav på service och spår än de hade när systemet byggdes för 30 år sedan. Bland de spår 
och leder som finns i Funäsfjällen är längdprodukten en av de mest etablerade och utbyggda, både kring spårsystemet och 
kring den service som finns runt. Men trots detta, och trots de punktinvesteringar som gjorts för att uppgradera 
längdprodukten under åren, krävs nu en övergripande genomgång av systemet för att kunna ta hand om framtida gästers 
behov och krav. Dessa krav och behov handlar om tydlighet, tillgänglighet, säkerhet, information, högfjällsupplevelser och 
service. 

Vattenövergångar behöver ses över för att skapa ett säkert spårsystem som kan öppna tidigare på säsongen och hålla öppet 
längre på våren. Säkerheten behöver på detta sätt förbättras samtidigt som miljöbelastningen på vattendragen lättas. Detta 
gäller både på stora vattendrag som Ljusnan och Tännån, och på mindre åar och bäckar. Alla spår och leder i Funäsfjällen är 
beroende av broar som hjälper gästen till en säkrare och tryggare upplevelse.  
 
Längdspåren ser på många håll ut som de gjorde när de anlades för 30 år sedan. Det betyder också att de på många ställen är 
anpassade för ett eller två klassiska spår. Idag erbjuder de flesta längsanläggningar betydligt bredare spår som också 
inkluderar ett skatespår i mitten. Det blir då enklare för familjer att åka tillsammans på s k sociala spår. 

Ökade krav på tydlighet och tillgänglighet ställer högre krav på skyltsystemet. Genom att rensa bort de gamla skyltsystemen 
och ersätta det med ett modernt, säkrare och mer informativt skyltsystem som också är likformat med områdets andra 
ledsystem så skulle gästens upplevelse förbättras och kvaliteten på besöket höjas.   

Driften av längdspåren är uppdelat på fyra olika driftsorganisationer som med egen eller inhyrd kraft underhåller spåren 
under sommaren och driftar dem på vintern. 2010 infördes en spåravgift i systemet som höjt underhållskvaliteten. Detta till 
trots så räcker inte intäkterna till nyutveckling av spåren.  

Många gäster, speciellt internationella gäster, provar längdskidåkning för första gången i Funäsfjällen och då är många av 
spåren för svåra och otillgängliga. Speciellt högfjällsspåren. De platta spåren som ofta finns vid de olika stadionplatserna som 
finns i området är mycket uppskattade av denna målgrupp. Andra platta spår som anlagts, t ex på Funäsdalssjön, är väldigt 
tillgängligt för många och är också populärt. Fler platta och tillgängliga spår, både kring byarna och på kalfjället skulle skapa 
attraktiva produkter.      

Längdåkning på skaren under våren är en populär aktivitet. Samtidigt är renskötseln känslig för längdåkare då de ofta rör sig 
ljudlöst och i relativt höga hastigheter.  
 
2.1.2 Skoter 
Under 90-talet ökade skoteråkningen i västra Härjedalen till den nivå att markägare, gäster och näringen i området 
tillsammans med kommunen inom ramen för Fjällagendan inrättade ett regleringsområde för att komma till rätta med 
skoteråkningen. Nya skoterleder anlades där körning utanför led blev olaglig och skoteråkningen kunde också separeras från t 
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ex längd- och turskidpår. Ett antal friåkningsområden skapades samtidigt i området. 

Idag driver och underhåller Funäsfjällen Skoterled AB ett ledsystem som är 450 km långt och som går både i skog och över 
fjäll, myrar och sjöar. Skotergästerna består av aktiva kicksökare, lugnare touringåkare och en hel del barnfamiljer. Åkning 
med inslag av freeride ökar, och med den också den olovliga körningen utanför led och friåkningsområden. Intäkterna för 
ledkorten täcker underhåll och drift av skoterledsystemet men tyvärr kan nyutveckling av ledsystem, säkerhet, information 
inte täckas av dessa intäkter i dagsläget.  

Skoteråkningen i Funäsfjällen är internationellt känt för god kvalitet och utländska skotergäster kommer med egna skotrar 
eller hyr av näringen. För näringen, i form av boende, handel och aktiviteter, betyder skoterturismen mycket. Flera nya 
företag har etablerat sig de senaste åren för att erbjuda guidade turer.  
 
Ledsystemet med skyltning, markberedning, leddragning, vattenövergångar etc är snart 20 år gammalt och en uppgradering 
behövs av spårsystem kring information, tillgänglighet, säkerhet och spårdragning för att möta de nya behov och krav som 
gästerna och ett klimat i förändring ställer. Det finns leder som behöver kvalitetssäkras då t ex dragning över myrar skapar 
problem med preparering som också påverkar miljön, svallis skapar sämre kvalitet och svårigheter med preparering. Under 
tidig säsong och under våren läggs mycket arbete från Skoterledbolagets sida på att kontrollera, öppna och stänga leder på 
grund av att isar inte frusit eller gått upp. Leder dragna över myrar eller över stenområden håller inte. Förutom att detta 
sliter på den underliggande marken och syns under sommaren i åkanter och på myrar, påverkar det också gästens och 
driftspersonalens säkerhet. Det finns flaskhalsar i systemet där det blir mycket slitage. Det går på dessa platser att få till 
rundkörningar istället som kan skapa bättre upplevelser och mindre slitage.  
 
Idag är flera vattenövergångar i området baserade på snöbroar eller isleder vilka är stora säkerhetsrisker och även 
miljömässiga faror, under framför allt för- och sensäsong. Vattenövergångar handlar både om åar som Ljusnan och Tännån, 
men också om att styra bort t ex skotertrafik från sjöar som kan vara förrädiska under höst och vår. Det händer att gäster 
chansar att åka på stängda delar av ledsystemet och de passerar då svaga isar. Även driftspersonalen behöver preparera 
leder över svaga å- och sjöisar. Dessa säkerhetsrisker skulle kunna undvikas genom att leder dras om från sjöisar till 
landbacken och genom att broar byggs över åar. Genomförandet av dessa förändringar skulle förlänga säsongen och intäkter 
till skoterledbolag och övriga näringen öka. 

De största målgrupperna är företagsevent, kompisgäng, kicksökare och till viss del familjer. Antalet friåkningsområden i 
Funäsfjällen räcker inte till för att ta hand om det stora intresse som finns för detta och gäster letar sig till områden runt om 
friåkningsområdet där körning är förbjudet. Förutom att detta påverkar miljön skapar det sämre relationer med markägare 
som avsagt sig skoteråkning eller upplåtit mark för skoteråkning på led. Detta riskerar i förlängningen att påverka 
besöksnäringens lokala ekosystem och i värsta fall skapa ett totalförbud för skoterturism i området.    
 
På den europeiska marknaden för skoteråkning är den norska marknaden mest intressant för Funäsfjällen. I Norge har de 
senaste åren leder godkänts för skoteråkning i allt större grad. Ca 15 procent av skoteråkarna i Funäsfjällen är norrmän och 
de bidrar till stor del till den övriga turismnäringens omsättning under vintersäsongen.   

 
2.1.3 Vandring 
I Funäsfjällen har det funnits vandringsleder i hundratals år. De första började märkas upp av boendeanläggningar redan 
1882 då Sveriges äldsta fjällhotell byggdes i Fjällnäs. Under de senaste 40 åren har Länsstyrelsen och Härjedalens kommun 
märkt upp och underhållit flera långa kryssmärkta leder. Lokalt sätt har olika lokala ideella initiativ märkt upp kulturstigar och 
skapat information på flera språk kring dessa. Genom projektinvesteringar har också vandringsleder skyltats upp och skapats 
i olika omgångar, senast märktes 30 Guldturer upp under 2008-2011. Av barmarkssäsongens ca 500 000 gästnätter i 
Funäsfjällen är vandring den största reseanledningen. 
 
Idag används många av vandringslederna frekvent. På flera håll börjar vandringslederna och miljön ta skada av den höga 
belastningen som det ökande besöksantalet leder till. På andra håll sammanfaller inte vandringsledens dragning med lokala 
intressen, t ex att en populär led inte passerar en närbelägen våffelstuga. Det är därför viktigt att vi förbereder lederna för en 
ökad turism till området samtidigt som vi minskar slitaget på lederna och på naturen. Med tydligare och tillgängligare leder, 
som erbjuder bättre information och som är kopplade till näringslivet, skapas bättre förutsättningar för fler nöjda gäster och 
lokala intressenter. Med bättre informationssystem kan gäster spridas ut mer i området och när det finns intresse- eller 
säkerhetsproblem, som t ex att rennäringen på vissa tider av året inte bör störas i onödan, höga vattenflöden eller pågående 
jakt, kan en digital informationsguide hjälpa till med det. Underhållet på vandringslederna består idag av det som stugägare 
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skänker till bygdesamrådsgruppen samt ett visst ideellt arbete. Tyvärr motsvarar inte den summan och insatsen det 
underhåll som gästen förväntar sig och heller inte det som krävs för att miljön ska må bra.  

 
Bildtext: Vandringsleder som utsatts för hög belastning 
 
Höga fjäll och höga dalar har i Funäsfjällen gjort högfjället lättillgängligt. Vandringslederna är mycket välbesökta och 
uppskattade av ett allt mer växande klientel ovana vandrare, barnfamiljer och äldre som vill ha väl uppmärkta, lättgångna 
“vackra” stigar och stora högfjällsupplevelser. 

Idag domineras områdets vandringsleder av två olika ledsystem. Länsstyrelsens ledesystem och Destination Funäsfjällens 30 
Guldturer. Ett fåtal av dessa sammanfaller. I övrigt finns även: Kulturer, Kulturturer, Sevärdhetsturer, Pilgrimsturer och diverse 
andra leder. Vart och ett av ledsystemen har ett eget skyltsystem som idag underhålls i varierande grad. Det har flera gånger 
under sommaren 2016 och 2017 inkommit klagomål på skyltning och tydlighet, ibland även på skyltsystem som idag inte har 
någon huvudman utan förfaller. Detta skapar förvirring och minskar gästens säkerhet och upplevelse på vandringslederna.  

Guldturskonceptet bör omprövas. Om det skall vara kvar bör turantalet begränsas och konceptet förtydligas för olika 
målgrupper. Lederna bör även delas upp i tre kategorier. Kategori ett är väldigt lättvandrad med mycket tydlig skyltning och 
information. Kategori ett underhålls också oftare än de i kategori två och tre. Kategori 2 är inte lika lättvandrad och 
skyltningen inte lika tät. För kategori tre behöver gästen karta och kompass. Denna uppdelning av leder stämmer överens 
med Länsstyrelsens kategorisering av leder. 

 
2.1.4 Cykel 
Funäsfjällens styrka är att det redan idag finns ett lednät som går att vidareutveckla. Cyklister som kommer till Funäsfjällen är 
inte lika fjällvana som gårdagens fjällbesökare. Information, tillgänglighet och tydlighet är väldigt viktigt för att gästen ska 
känna trygghet och tillgänglighet. Skyddet av naturen behöver också stärkas vilket är lättare om alla leder samlas på några 
ställen så att inte cyklisterna sprids över hela fjällvärlden. Dagens målgrupper i Funäsfjällen bedöms ha stor spridning. 
Segmentet barnfamiljer är lika stort som träningscyklisterna och motionscyklisterna. Gästerna hittar i stor grad sina egna 
leder utan att ha tagit del av information om leder. Detta bedöms dels bero på att de tryckta cykelguider som finns är 
krångliga och icke uppdaterade, samtidigt som de allra flesta leder är alltför otillgängliga eller svåra för barnfamiljer och 
motionscyklister.   
 
För att kunna erbjuda de prioriterade målgrupper som cykel i Funäsfjällen har, behöver lederna utvecklas, konceptualiseras, 
och kvalitetssäkras. Under nästan 10 år så har antalet cyklister i Funäsfjällen ökat flera gånger om vilket nu syns på både det 
befintliga cykellederna och andra leder i området. Sönderkörda stigar och myrar, spänger som inte är utformade för att tåla 
cyklar, har brutits ner i förtid och naturen har svårt att återhämta sig från belastningen. Hållbarhetsåtgärder som möjliggör 
för fler cyklister och bättre kvalitet på lederna samtidigt som det belastar miljön mindre är nödvändiga för att produkten ska 
kunna utvecklas och antalet cyklister ska växa.  
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Bildtext: Överbelastade cykelleder i Funäsfjällen som är anlagda på fel sätt eller på känsliga platser. 
 
Underhåll och drift av cykellederna i Funäsdalen idag är väldigt eftersatt och cykellederna, och dess skyltsystem, underhålls 
idag inte alls. Detta har skapat sämre gästupplevelser som inte ger återkommande gäster samtidigt som ledsystemet förfaller. 
Anledningen till bristen av underhåll är att det inte har skapats några intäktskällor kring cykellederna. Cyklister letar efter 
bättre stigar runt om i Funäsfjällen och spridningen har aktiverat markägare och markägarorganisationer som vill hitta ett 
system för att kanalisera cyklisterna på ett bättre sätt för att minska slitage och störning. En viss störning av renskötsel och 
jakt har också uppmärksammats vilket har påverkat helhetsprodukten negativt. Funäsfjällens turismnäring och livsmiljö är 
helt och hållet beroende på att besöksnäringens ekosystem fungerar. En konceptualisering av cykellederna med en mer 
kvalitativ produkt är därför högst nödvändig för att det totala spår- och ledsystemet både vinter och sommar i Funäsfjällen 
ska fungera. 

Kvalitetsnivån på områdets cykelleder har gjort att färre och färre företag vill skapa tjänster och produkter kring cyklingen. 
Kvalitetskraften i förhållande till andra cykeldestinationer runt om i Sverige och övriga Europa går inte att möta med dagens 
utformning av lederna och bristen på underhåll, drift och utveckling.       

Funäsfjällens cykelleder är idag utspridda i hela området. De flesta lederna är svårighetsnivå röd, följt av blå, svart och grön 
nivå i ordningsföljd. Cyklingen i Funäsfjällen har många leder idag som alltså passar en något bättre cyklist. Behov finns av 
fler gröna och blåa leder där man också får cykla stig. En stor del av lederna går idag också på landsväg, antingen asfalterad 
eller grusväg. De är då ofta utformade som en ToR-väg, inte som en rundslinga.  
  
Utifrån den segmentering av gäster i Funäsfjällen som använts för framtidens ledsystem i Funäsfjällen kommer familjer att 
fortsätta var den stora målgruppen. Sociala leder med möjlighet till stora upplevelser för hela familjen har det största 
behovet av investeringar. Utbudet behöver inte breddas i fler antalet leder, utan de leder som finns behöver tydliggöras och 
spetsas. För att kunna underhålla de leder som finns, och behöver utvecklas, på ett kvalitativt sätt behöver det totala 
ledsystemet minskas för att erbjuda gästen kvalitet istället för kvantitet.  

 
2.1.5 Paddling 
Paddling, både med kanot och kajak, är populära fritidsaktiviteter för Funäsfjällens gäster. I en nyligen genomförd 
målgruppsanalys med segmentering av målgrupper anser 77% av de tillfrågade gästerna, från både Norge och Sverige, att 
paddling i lugnt vatten är en aktivitet de vill utöva under sin sommarvistelse i Funäsfjällen. Paddlingen är en produkt för 
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segmenten familjer, social livsnjutare och lugna natursökare. Det finns flera aktörer som hyr ut kanoter och erbjuder guidade 
turer i området. Bland gäster som tar med egna kanoter/kajaker är utländska besökare överrepresenterade. 
 
Idag finns ett par platser dit paddelturismen har kanaliserats, framför allt paddling på Ljusnan och i Rogens naturreservat. 
Dessa platser är företrädelsevis i åar och sjöar i skogslandskapet, det är alltså inget vatten på kalfjället som erbjuds för 
gästen. Genom att tillgängliggöra och tydliggöra de områden som idag används av paddelturister skulle området kunna 
attrahera fler besökare. Nya sjöar och vattendrag kan också öppnas och tillgängliggöras och det kan skapas färdiga turer för 
besökare att paddla efter med kultur- och natursevärdheter längs leden.  

Gästen efterfrågar lättillgängliga vatten nära väg för hela familjen. Familjen är också den största gruppen som ägnar sig åt 
aktiviteten i området. Dock är de vatten som erbjuds vid uthyrning inte speciellt anpassade efter målgruppen. Vindskydd och 
rastplatser saknas tillsammans med iordningställda iläggsplatser, med eller utan iläggsbrygga. Det har gjort att både vägar till 
och från vatten samt iläggsplatser har överbelastats. Skyltningen är obefintlig. Höga vattennivåer och plötsliga förändringar i 
vattenståndet skapar otrygghet för uthyraren och för gästen. Genom att öppna fler platser för paddling i området både styr, 
och sprids slitaget av miljön till bestämda platser. På dessa platser kan förstärkningsåtgärder på marken som vid stigar och vid 
i- och upptagningsplatser göra att miljön klarar den ökade belastningen.   
 

2.1.6 Ridning 
I Funäsfjällen finns idag tre turridningsfirmor som bedriver verksamhet året runt. Ridningen på fjället är en av många 
aktiviterer i området som har stor potential att öka och locka fler gäster. Höga fjäll och höga dalar har i Funäsfjällen gjort 
högfjället lättillgängligt och också väldigt passande för ridning. I Funäsfjällen finns också ett B&B-koncept (stall/hage) som 
utvecklas, där personer med egen häst kan ta med sig den på semestern och få hjälp med hage eller stallplats för sin häst. 
Utöver detta finns också många privata hästar i området, samt ett litet stall där det bedrivs viss ridskoleverksamhet för ortens 
ungdomar som behöver fler ridleder för att på ett säkert sätt utöva sin sport. 

Ryttarna samarbetar med de andra spår och lederna i Funäsfjällen för att få hållbara leder som kan nyttjas av flera olika 
aktiviteter. Dels för att minska på slitaget i naturen, dels för att öka säkerheten för ryttare och övriga som nyttjar spåren och 
lederna. Idag samsas ridleder med bl a cykelleder på vissa ställen. Det medför dock tyvärr svårigheter då en cyklist kan dyka 
upp utan förvarning och skrämma hästar och ryttare. Likaså väljer ibland skoteråkare, både på grund av brist på andra leder 
men också av lathet, att använda ridlederna på vintern. Detta är inte bra för hästarna och ryttarna. Tillsammans med de 
andra spår- och lederna samt markägare kommer projektet att särskilja olika aktiviteter där det går och samföra andra, för att 
hitta synergier kring driften, där det går. Skyltning och information kring vilken aktivitet som får framföras på vilken led är 
också väldigt viktig. Genom informationsguiden kan gästen på olika sätt söka och också bli tilldelad information om detta.  

Skyltning av leder på högfjäll är också prioriterat både för turridning och för de som kommer till Funäsfjällen med egen häst. I 
området kring Funäsdalen behöver ridleder skyltas för att särskiljas från andra ledsystem. Leder behöver också hårdgöras 
eller ledas om vid känsliga områden.  

2.1.7 Drift och underhåll 
Nästan alla organisationer som driver spår och leder i landet har problem med att motsvara gästens förväntningar när det 
kommer till drift, underhåll och framför allt vidareutveckling. Detta problem har också Funäsfjällen. Idag håller Funäsfjällens 
spår- och leder varierande kvalitetsnivå. Längdsystemet är över 30 år gammalt, skoterledsystemet nästan 20 år gammalt. De 
övriga lederna är ca 10 år gamla. På längd- och skoterledsystemen tas en avgift ut av åkaren för att få nyttja spåren och 
lederna. Idag bidrar dessa spår- och ledavgifter till att drift och underhåll av dessa leder kan genomföras. Det finns fyra 
spårgrupper som driftar och underhåller längdlederna och ett skoterledbolag som sköter skoterlederna. Tyvärr täcker inte 
avgifterna de kostnader som kontinuerligt behövs för att vidareutveckla lederna i den omfattning för att krävs för att möta 
gästens krav på service, säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet. 

Sommarlederna för vandring, cykling, paddling och ridning har inte egna intäktskällor. Idag förlitar de sig till största delen på 
ideellt arbete från bofasta och en del allmosor från stugägare. Tyvärr är detta ingen hållbar lösning i längden. På 
sommarlederna utförs alltså egentligen inget underhåll, ingen drift och ingen vidareutevckling. Vandringslederna som ingår i 
denna förstudie innefattar Guldturskonceptet (30 st, som på många håll sammanfaller med länsstyrelsens och kommunens 
vandringsleder) KulTurer, sevärdheter- och sevärdhetsstigar och kulturleder, som alla tagits fram av olika organisationer 
under olika tider, av vilka inga underhålls. Likadant är det med cykelleder, ridleder och paddelleder. 

Bristen på underhåll leder till sämre gästupplevelser och minskade möjligheter för näringen i området att skapa tjänster och 
produkter som motsvarar gästens förväntningar. 

I samband med drift och underhåll lyfts också frågan kring distribution av spår- och ledkort. Idag säljs dessa i affärer, 
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anläggningar och på boenden runt om i området. De går också att boka genom funasfjallen.se. Vid bokning av aktiviteterna 
minst sju dagar innan ankomst skickas dessa hem till gästen. Vid senare bokning kan gästen hämta ut sin beställning på 
turistbyrån i Funäsdalen. 
 

2.1.8 Information 
 
2.1.8.1 Fysisk information 
Färre gäster känner sig idag trygga att själva röra sig på fjället än för bara 20 år sedan. Internationella gäster som besöker 
Funäsfjällen har inte samma kultur av att vistas ute i skog och mark. Därför är information till gäst före och under aktiviteten 
en viktig del för att gästen ska kunna känna sig trygg och säker.   
 
Idag finns, förutom länsstyrelsens skyltar på fjällederna, åtta olika skyltsystem i Funäsfjällen där det äldsta är över 30 år 
gammalt. Alla olika system gör att gästen upplever det svårt att särskilja vissa av skyltarna, och även antalet olika skyltar i 
vissa korsningar kan göra det svårt att orientera sig i området.  
 
De sex ledsystemen i Funäsfjällen har en mängd olika skyltar var. Samtidigt utgår många av ledsystemen från samma platser, 
möts i samma korsningar och följer varandras dragningar, sommar som vinter. Till detta finns åtta olika skyltsystem som har 
en mängd olika skyltar var. Skyltarna är ofta samlade på samma ställen vilket kan försvåra orienteringen genom otydlighet, 
och gästupplevelsen blir sämre. På vissa håll är det helt enkelt är för många skyltar på samma plats med olika utseenden, 
budskap och syften som kommunicerar på olika sätt. 
 
Sex av de åtta skyltsystemen, som idag finns i Funäsfjällen, underhållas idag inte på grund av resursbrist och fyra av dessa sex 
skyltsystem har inte längre någon tydlig ägare. Därför är underhållet och uppdatering av skyltsystemen väldigt eftersatt. På 
de övriga två skyltsystemen ägs och underhålls det ena av längdgrupperna. Skyltsystemet för längdskidåkning underhålls 
men är över 30 år gammalt. Skoterledsystemet är nästan 20 år gammalt. De övriga lederna är ca 10 år gamla. Kvaliteten på 
detta är alltså väldigt varierande och upplevs på många håll av gästerna som mycket undermålig, och ibland förvirrande. 
Säkerhetsmässigt är detta inte ett pålitligt sätt för gästerna att uppleva fjällen. Resurserna som behövs för att underhålla 
dessa åtta skyltsystem är också väldigt stora och finns inte i området.  
 
Varje ledsystem har idag sina egna utgångspunkter och skyltar vi dessa. Likadant är det vid spårcentraler. Detta kräver också 
stora resurser för underhåll som i dagsläget inte finns på de flesta ledsystem. Informationen är heller inte uppdaterad och 
finns endast på svenska. 

2.1.8.2 Digital information 
I dagsläget finns det digital information om delar av ledsystemet på funasfjallen.se. Här finns generell information och 
spårkarta som också erbjuder gästen statisk information om var spårkort går att köpa. Det finns också nedladdningsbara 
appar för information om längdspår och skoterleder. Här kan gästen också se vilka spår som pistats inom en viss tidsrymd. De 
ger dock ingen mer information om möjligheter till service eller erbjudanden som skulle skapa ett mervärde för näringen i 
området. 
 
Cykel: Hemsidan med beskrivning av leder, ingen digital karta eller app 
 
Paddling: Ingen digital information i dagsläget 
 
Ridning: Ingen digital information i dagsläget 
 
Skoter: Har idag ett fungerande system som behöver förnyas och utvecklas, eller byggas ett nytt system för att möta 
framtidens krav på digitala lösningar. 
 
Längd: Har idag ett fungerande system som behöver förnyas och utvecklas, eller byggas ett nytt system för att möta 
framtidens krav på digitala lösningar. 

Vandring: turförslag finns beskrivna på hemsidan 
 

2.1.9 Broar 
Idag finns flera broar inom ledsystemet men fler behövs för att skapa ett tillförlitligt och säkert system. Idag är många 
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vattenövergångar på vinterlederna baserade på snöbroar eller isleder vilka är stora säkerhetsrisker och även miljömässiga 
faror, under framför allt för- och sensäsong. Vattenövergångar handlar både om åar som Ljusnan och Tännån, men också om 
att styra bort t ex skotertrafik från sjöar som kan vara förrädiska under höst och vår. Det minskar risken för t ex skotergäster 
att köra ner i åar när de tar sig över farliga isar samtidigt som pist- och underhållsmaskiner med personal behöver ta sig över 
vattendrag på ett säkert sätt. Enklare övergångar skapar också fler rundslingor i området vilket minskar miljöbelastning både 
på marken men också utsläppsmässigt. 
 
En stor del av driftspersonalens tid går under höst och vårsäsong ut på att märka ut, öppna och stänga vattenövergångar 
beroende på temperatur och väder. Arbetet skulle, med nya broar och med omdragningar av leder från sjöar till land, 
effektiviseras och arbetstiden för drift, underhåll och utveckling kan fördelas till andra delar av året istället. Genom att kunna 
öppna skoter- och skidleder tidigare kan fler spår- och ledkort säljas och fler gäster kommer till området. Broarna används i 
synergi med rid-, vandrings-, och cykellederna och ökar tillgängligheten för personer med funktionsvariation.  
 
 
 
2.2 Sammanfattning omvärldsanalys 
Satsningar på bra ledsystem året om, och tjänsteinnovation kring dessa, växer i Europa och skapar ett allt hårdare 
konkurrensläge. Samtidigt växer möjligheterna till utveckling av nya och innovativa tjänster och produkter. Få, om någon 
destination i Europa, erbjuder en ledprodukt som är så heltäckande som Funäsfjällens ledsystem. Både sommar- och 
vinterleder ingår i systemet till en total sträcka av 170 mil. Det är samma avstånd som sträckan Stockholm-Geneve på ett 
geografiskt område i samma storlek som Vänern.  
 
Många destinationer runt om i Europa erbjuder kortare restider till och från destinationerna med flera olika val av 
transportmöjligheter eller bättre geografiska lägen gentemot sina marknader än Funäsfjällen gör. Andra destinationer i 
Europa erbjuder också högre kvalitet på sina produkter, både alpina och sådana som är bundna till leder. Dessa produkter ska 
dock ses som enskilda. T ex erbjuder Högbo, utanför Gävle, en mer tillgänglig och kvalitativ cykelprodukt än Funäsfjällen gör 
idag. Många längdområden i Europa erbjuder gäster bättre kommunikationer, bättre geografiskt läge, fler tjänster och mer 
digital service runt spåren än Funäsfjällen gör idag. I Värmland erbjuds paddling på närmare avstånd från marknaden, bättre 
service, och med mer information än i Funäsfjällen. Dock är det endast Funäsfjällen som idag erbjuder en helhet av spår och 
ledsystem, om än inte till samma kvalitet på samtliga spår och ledsystem som andra destinationer och områden gör på 
enskilda ledsystem.  
 
Hållbarhet 
Footprint-diskussionen växer sig allt starkare och det blir viktigare för gästen att ta ansvar för resa och upplevelse. Resmål 
väljs i allt högre grad på hur den positionerat sig i miljöfrågan. Viljan från både gäst och näring att ta ansvar för sin produkt 
växer, både för en bättre global miljö och för att stärka närmiljön. Denna trend ser ut att hålla i sig och bli allt starkare. 
 
Intresset för naturupplevelser växer och resandet kring upplevelsebaserade inomeuropeiska resor utvecklas, både på privat- 
och företagsnivå. En internationell gäst ställer andra, och ofta högre krav på produkten än en inhemsk gäst. Information före 
och under besöket samt tillrättalagda tjänster och produkter som är utformade efter målgruppen är viktiga för att skapa 
attraktiva upplevelser.    
 
Kvalitet  
Gästens behov av tillgängliga, informativa och säkra leder ökar konstant. Färre gäster än tidigare är vana att röra sig ute och 
trenden går mot att gästen med enkel packning och utrustning ska kunna uppleva högfjället, så kallade ”safeventures”. 
Säkerheten på lederna i Funäsfjällen behöver stärkas fysiskt och digitalt. En viktig del av gästens upplevelse är att kunna 
fokusera på själva upplevelsen och inte behöva lägga energi på oro och osäkerhet. 

Gästens behov av bättre information före, under och även efter besöket ökar konstant. Informationen ska finnas samlad, vara 
lättöverskådlig och specialanpassad efter olika målgrupper, detta gäller både fysisk och digital information. Det ska vara 
enkelt att få en översikt över området för en ny gäst, och det ska vara lika enkelt att hitta det spår eller den led som passar 
just för hens vilja och förmåga.  
 
Fler gäster gör flera olika aktiviteter under besöket vilket ökar kraven på att hela upplevelsen ska hålla samma kvalitet för att 
helhetsupplevelsen ska bli så bra som möjligt. Idag konkurrerar fjälldestinationerna mot nöjesparker, stadsweekends och 
andra upplevelseresor runt om i världen. Det går inte längre att någon eller några få produkter av helheten är bra, för att 
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kunna konkurrera på internationell marknad så behöver helhetsprodukten av fjällvistelsen hålla en jämn, hög standard.       
 
Produktifiering (tjänste- och produktinnovation) av leder behöver öka. Näringen i Funäsfjällen arbetar med att skapa 
produkter kring lederna. Detta kan förstärkas genom högre kvalitet, mer service runt lederna, utvecklad tjänste- och 
produktutveckling samt fler kommunikationskanaler till gäst. 

Samtliga destinationer, både nationella och internationella, som förstudien varit i kontakt med och som driver spår och/eller 
leder klarar inte av att genomföra det underhåll av lederna som de skulle vilja för att kunna erbjuda den produkt de vill till 
sina gäster. 
 
Affärsutveckling  
Turismindustrin har hög personalomsättning och få helårsarbetstillfällen i förhållande till andra branscher. Detta ställer krav 
på ofta unga ledare och chefer att ta beslut och agera i situationer som de inte är vana eller bekväma med. 
Företagsinvesteringar som baseras på en tredje parts produkt, t ex spår- och ledsystemet, kan vara svåra och där behövs stöd 
i processen för att växa som företag. Detta ställer höga krav på individerna och dessa behöver rätt förutsättningar för att 
genomföra sitt arbete med hög kompetens och förståelse kring kommunikation och relationer till gäster. 
Destinationer som har tagit hand om sin lokala och regionala identitet som en del i skapandet av sina produkter skapar också 
sin egen nisch. Funäsfjällen har stora regionala natur- och kulturvärden att bygga sina tjänster och produkter kring. Detta kan 
förstärka gästupplevelsen och skapa attraktivare tjänster och produkter. Ihopkopplandet av ledprodukterna med företagens 
möjligheter till sälj utmärker väl utvecklade destinationer vilket skapar ett mervärde både för gäst och näring. 
 
Fler spetsprodukter kring leder växer fram. Topptur på skidor, fjällöpning, hundspann, snöskor etc. Dessa ”nya” produkter 
som lokala företagare ofta bygger sina produkter på genom läger, events eller gruppresor behöver både plats att växa på och 
företag som kan och vill kapitalisera på produkten.  

 
2.2.1 Längd 
Gäster idag har inte samma möjligheter att åka längdskidor på hemmaplan som under 80-talet. Klimatet har förändrats, och 
sakta försvinner kunskap och intresse kring längdskidåkning. I nedre halvan av Sverige är längdåkning idag inte 
vardagsmotion utan en reseanledning. Gästerna är därför inte lika vana skidåkare och fler efterlyser fler lättillgängliga och 
platta spår, både i dalen och på högfjället, än vad som finns idag. Det finns också många nysvenskar som behöver möjlighet 
att utvecklas i lättare spår som fortfarande bjuder på fina naturupplevelser. De uppskattar samtidigt de högfjällsspåren som 
finns idag. I samband med detta behöver markägaravtalen ses över då dessa är föråldrade, framför allt ur markägarnas 
synvinkel. 
 
Gästernas behov av information före, under och efter besöket växer. För längdskidåkaren växer kraven på att veta var den ska 
åka och hur lång tid det kommer ta. Eftersom en längdåkare tar sig långt ut på fjället, eller i spåren, på relativt kort tid och tar 
med sig lite utrustning så behöver gästen veta så mycket som möjligt om den kommande upplevelsen.  

Intresset för längdåkning ser ut att fortsätta och en del av framtidens gäster kan vara nysvenskar. Intresset ökar hela tiden 
och främst hos motionärer som vill träna inför olika längdtävlingar. Även en ökning bland barnfamiljer kan ses. Motionärer 
blir mer vältränade och letar mer specialiserade produkter, t e x stakåkning. Behovet av detta ger möjligheter till nya tjänster 
och produkter. Målgruppen 35-50 år är tydlig även om målgruppen breddas. De är resursstarka och består bl a av 
elitmotionärer som tidigare inte åkt så mycket längd eller tar upp ett gammalt intresse. De upptäcker tjusningen med den 
allsidiga träning som längd erbjuder, samtidigt som de ställer större krav idag än tidigare. De har också högre betalningsvilja, 
vilket skapar grund för nya tjänster och produkter. Ett fåtal företag har skapat produkter i form av längdlektioner för att 
tillmötesgå detta intresset. 

Funäsfjällen är på grund av sin geografi relativt snösäkert, dock märks också klimatförändringar av med mer varierade 
temperaturskiftningar under vinterhalvåret. Fler destinationer i Sverige investerar i snöproduktion för att attrahera gäster. 
Den naturliga snön och snösäkerheten gynnar Funäsfjällen.  

Helhetsprodukten där boende, aktivitet och övrig service hänger ihop utvecklas på många destinationer.  Det hjälper gästen 
till att få en lättillgänglig helhetsupplevelse och skapar möjlighet till ökade företagsintäkter. 
 
Idag finns ingen gradering av längdspår utan ofta är spåret tilldelat en färgmarkering som gästen kan välja. Den färgen säger 
dock ingenting om hur svårt, hur höjdkurvan ser ut eller för vilken målgrupp spåret riktar sig till. Precis som den alpina 
produkten och cykelleder är graderade – i grön, blå, röd och svart, borde också längdspår vara. Det skulle hjälpa gästen 
mycket i att hitta rätt upplevelse. 
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2.2.1.1 Sammanfattning av studerade exempel inom längdprodukter. 
 
Sognefjell, Norge  
Ett annat perspektiv av skidprodukten, sommarprodukt med saltning. 
 
Sun Valley Idaho, USA 
Variationen av skidspår för olika typer av gäst – tävlande och turist, området är magiskt fint, fjäll med stugor för fika och 
service runt omkring. 

Seefeldt, Österrike  
Längddestination med nästan lika stort spårsystem som Funäsfjällen. Ligger nära flygplats och andra bra kommunikationer. 
Området är specialiserat på längdskidåkning och har utvecklat många produkter och tjänster som särskiljer området från 
andra längddestinationer. 

Goms, Schweiz 
Har utvecklat sociala spår med tre klassiska spår i bredd och två skatespår i bredd. På snöiga dagar pistas spåren flera gånger 
vilket uppskattas av gäst. Startplatser hade service med restauranger, caféer, butiker mm i direkt anslutning till spåren, de har 
kopplat ihop produkten med sälj. Spår pistas bredvid längdspåren för vandrare. Marknadsföring för barmarkssäsongen på 
vintern tydlig. Barnland för längdskidåkning. Ett bredd socialt spår genom dalgången, från detta går ”träningsspår” ut som ät 
tuffare. 

Idre Fjäll 
Tydlig startpunkt, tydlig kommunikation, preparerar två gånger per dag vid snöfall, har jobbat tydligt mot tävlings-
målgruppen, bra digital information. 
 
Orsa Grönklitt 
Faciliteter direkt vid skidspåret, skidbutik/spårkort/uthyrning/omklädnad ”på” spåret, viljan att ha öppet/preparera på våren. 

 

 
Bildtext: Goms, Schweiz. I förgrunden tre klassiska spår, s k sociala spår. Bakom boende/service i anslutning till spåren.  
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Bildtext: Goms, Schweiz. Spåren går direkt in till boende, restauranger, caféer et c. 
 
2.2.1.2 Sammanfattning av behov för att möta gästens krav på en kvalitativ produkt som skapar 
betalningsvilja. 

• Lättillgängliga högfjällsprodukter 
• ”Lätta” spår  
• Sociala spår 
• Bra preparering och pistning 
• Tydlig skyltning 
• Skyltning skapad efter svårighetsgrad 
• Bra info kring svårighetsgrad av spår  
• Från bokning till hemkomst från upplevelsen ska det vara ett bra informationsflöde och tillgänglighet till tjänster och 

produkter 
• Möjlighet till elektronisk betalning av spårkort 
• Värmestugor, WC och vallabodar tillgängliga vid startplatser 
• En väl sammanhållen produkt som också ger gästen möjlighet att uppleva annat än ledprodukten, t ex service kring 

spåren. 
 
2.2.2 Skoterleder 
Utvecklingen av skoteråkningen och skotrar skapar mer tillgänglighet för skoterföraren till friåkning. I stort sätt 100 procent 
av kommunikationen kring skoter är idag inriktad på lössnöåkning. Sporten har också växt till en extremsport världen över, 
som lockar nya unga åkare som söker lössnö och utmanande miljöer. Den traditionella ledåkningen, och användningen som 
skoter som transportmedel, minskar i förhållande till nya användningsområden och målgrupper. Skotern används fortfarande 
företrädelsevis som transportmedel vid vinterfiske och fler har även börjat använda skotern för att ta sig till utgångsplatser 
för skidbestigning, s k randonné.   
 
Utvecklingen av skoteråkningen och skotrar skapar mer tillgänglighet för skoterföraren till friåkning. Längre band och högre 
kammar på maskiner specialanpassade för friåkning gör att mindre erfarna åkare tar sig längre ut från lederna. Detta innebär 
både en säkerhetsrisk för åkaren och en ökande risk och kostnad för ev räddningspersonal.  Under senare år har ett flertal fall 
av laviner utlösta av skoteråkare runt i världen skapat debatt kring säkerhet och utbildning. Krav på skoterförarbevis infördes i 
början av 2000-talet och detta har skapat en säkrare skoterkörning och begränsat antalet ovana förare. En marknad för 
skoterförarutbildning har skapats i Sverige och utbildningar erbjuds också på destinationerna. Åkning med guide är 
undantaget detta förarbevis. Samtidigt har antalet förare att hyra ut skoter till minskat. Detta har dock till stor del 
kompenserats av guidade turer.  
 
Många regioner och destinationer i Sverige tittar just nu på att införa regleringssystem för att skapa hållbarhet i 
skoteråkningen. I Frostviken pågår ett projekt som syftar till att skapa ett reglerat skoterledsystem för att kunna erbjuda 
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bättre leder och samtidigt styra upp skotertrafiken i syfte att komma till rätta med ”buskörningen”.  Länsstyrelsen Jämtland 
och Snöskoterrådet ser att allt fler områden kommer att införa regleringsområden i framtiden för att skapa hållbarhet i 
produkten.  
 
Skoterns påverkan på klimatet är en riskfaktor som också skapar avtryck i den lokala miljön. Förutom bullernivån är 
avgaserna från skoterturismen en faktor som inte rimmar med ett ansvarstagande kring hållbarhet. I byarna runt om i 
Funäsfjällen finns det varierande problem med avsaknad av anslutningsleder från boenden. Många gäster är tvungna att ta 
bilvägar för att komma ut på anslutningsleder. Detta påverkar flera av upplevelsen och säkerheten för gäster och fastboende 
och skulle kunna lösas genom att på avgränsade platser tillåta skotertrafik på vägarna eller skapa fler anslutningsleder.  
Experiment med införande av elskotrar utförs på olika platser i världen, men kombinationen av hög vikt och minskande 
räckvidd kopplat till sjunkande temperatur minskar attraktionen och säkerheten.   

 
2.2.2.1 Sammanfattning av studerade exempel inom skoterprodukter. 

Rovaniemi  
Fantastiskt lednät med bra preparering och goda möjligheter att som turist hyra skoter och köra i orörd natur. Ca: 1000 
hyrskotrar i området. 

West Yellowstone National Park 
Världsledande skoterområde med infrastruktur som bygger på skoter. 

Frostviken 
Skoterprojekt som ämnar upprätta regleringsområde för friåkning. 

 
2.2.2.2 Sammanfattning av behov för att möta gästens krav på en kvalitativ produkt som skapar 
betalningsvilja. 

• Friåkning och lössnö, fler områden 
• Bra och tillgängligt fysiskt och digitalt informationssystem 
• Tillgänglighet till betalsystem 
• Fler leder som går över fjälltoppar (kalfjäll) 
• Skoterleder separerade från andra sorters leder  
• Fler rastplatser som är möjligt att stanna vid  
• Ny led över till Röros 
• Skoterleder framdragna till utgångsplatser för toppturer (randonné) 
• Sammankopplande av skoterledsystem/betalsystem inom regionen 
• Tydlighet i vem leden riktar sig till  
• Tydliga start/utgångspunkter med information  
• Från bokning till hemkomst från upplevelsen ska det vara ett bra informationsflöde och tillgänglighet till tjänster och 

produkter 
• Möjlighet till elektronisk betalning av ledkort 
• Att efter förutsättningarna skapa en lång säsong både under höst och vår, börja använda begrepp som låg och 

högzon. Mer aktivt styra gästerna efter rådande förhållanden 
• Leder som underhålls och prepareras utifrån det behov som finns 

 

2.2.3 Vandringsleder  
Vandring av alla de slag är på stark frammarsch över Europa. Den dagliga rekommendationen är 10 000 steg per dag. Då 
räcker inte jobbstegen, utan kräver andra mål, ofta i naturen. Bredden av vandrare kommer att öka om 
vandringsdestinationerna kan ta hand om, hitta tjänster för och attrahera de nya målgrupperna. Integrationsutveckling för 
nyanlända kommer att ge nya gäster allt eftersom, särskilt i lättillgängliga fjäll med många kortare dagsturer som Funäsfjällen 
kan erbjuda. Andra nya målgrupper som ungdomar, nysvenskar och nyblivna pensionärer målas ofta upp som framtidens 
vandrare i allt större skala. Miljöengagerade individer beskrivs också som framträdande i andra målgrupper eller som egna 
målgrupper. Dessa målgrupper kan förväntas vara särskilt intresserade i aktiviteter med litet fotavtryck, som vandring. För 
barnfamiljer är Funäsfjällen också ett utmärkt alternativ som kan lyftas fram mera genom enkla åtgärder. Vandring i fjällen är 
en uppåtgående trend. Intresset för dagsturer ökar mycket och det lokala ledsystemet skulle kunna samordnas bättre med de 
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statliga lederna, som också skulle kunna utnyttjas mer. Även intresset för att vandra med stavar (Nordic walking) ökar. I Italien 
finns destinationer som enbart satsar på Nordic Walking under barmarkssäsongen. 

Svagheterna med nya målgrupper och fler gäster har för många vandringsdestinationer visat sig vara exponeringen för stort 
slitage på lederna. Något som lederna inte varit dimensionerade för. Outdoor-sektorn är väldigt trendkänslig. En grundturism 
kommer alltid att finnas, men den kommer att gå upp och ner, mycket beroende på omvärldshändelser, klimat och trygghet. 
Av dessa anledningar är det viktigt att hållbarhetstanken genomsyrar en naturbaserad produkt. Funäsfjällens gäster kommer 
ofta från miljöer där utvecklingen på dessa områden kommit långt. 

För att kunna ta ansvar för miljön är det tydligt att ett helhetskoncept för detta bör tas fram med användning av rätt material 
i skyltar, spänger mm som är miljöriktiga och hållbara. Användandet av motorfordon i naturen bör begränsas så lite som 
möjligt efter lederna. Sophantering vid start- och målpunkter, och regelbunden tömning. Alla skyltar, spänger och annat skräp 
ska med tillbaka ner från fjället.  

Vandringsgruppen har inte hittat några andra destinationer i Europa som kräver att gästen betalar för nyttjande av lederna. 
Men för att öka intäkterna lokalt skulle eventuellt fler leder kunna kombineras med liftar, fjällparkeringar osv. Att ta ut en 
avgift för enbart att vandra kommer att bli svårt, dels p g a en kultur kring vandring samt lagstiftning som t ex allemansrätt.   

Vid vandring i amerikanska nationalparker betalas en entréavgift till själva parken. Den intäkten används bl a till att etablera 
och underhålla vandringsleder. Deltagarna i vandringsgruppen har deltagit på vandringsresor i Sverige, Norge, Schweiz, 
Frankrike, Italien och Spanien och aldrig träffat på avgifter för att utnyttja vandringsleder. Däremot finns synergieffekter 
mellan olika leder. Bl a tar man under vintern betalt för längdskidåkning i preparerade spår och i en hel del fall används dessa 
spår också som vandringsleder. Indirekt bidrar alltså dessa skidspårsavgifter till att underhålla vandringslederna. 

Vandringsleder används och marknadsförs på många platser som löpspår. Detta breddar målgruppen och bjuder in en annan 
marknad. Genom att skapa marknadsföring och förse den nya målgruppen med information kan säsonger breddas och nya 
målgrupper lockas. Detta spiller över på boenden, restauranger etc. 

Sammanfattning av behov för att möta gästens krav på en kvalitativ produkt som skapar betalningsvilja. 

• Tillgänglig fysisk och digital information före och under upplevelsen 
• Vandringsleder med service utformade efter målgrupper och tydligt presenterad 
• Tydlig information om varför det finns en ev vandringsavgift, vad avgiften går till etc. 
• Möjlighet till guidade vandringsturer 
• Tydliga start/utgångspunkter med information  
• Från bokning till hemkomst från upplevelsen ska det vara ett bra informationsflöde och tillgänglighet till tjänster och 

produkter 
• Vinkla marknadsföring och information till att passa fler aktiviteter, t ex löpning. Faciliteter och service finns redan 

på plats! 
• Gästens möjlighet till restauranger, raststugor, caféer längs lederna eller vid start/slutpunkter 

 
2.2.3.1 Sammanfattning av studerade exempel inom vandringsprodukter. 

Sydtirol 
Har lyckats läsa EU-direktiven för matställen så sätrar och våffelstugor kan leva kvar utan allt för stora investeringar. Vi bör 
lyfta den frågan för att inte riskera att våra våffelstugor måste lägga ner. 

Vålådalen 
Stora insatser för att skapa hållbara leder har genomförts efter att ökad belastning slitit på naturen. 
 
Nöjesparker, Kolmården, Astrid Lindgrens värld, Lisseberg mfl.  
Bra hemsidor där man kan få en bild av vad man kan få uppleva. Det som visas på hemsidan stämmer med verkligheten, så är 
det inte alltid. Informationen på plats med skyltar och interaktiva infotavlor mm. Utformade för att passa ändamålet och 
miljön. 

Landskapslederna i Sverige tex Sörmlandsleden, Ösgötaleden, Skåneleden, Bergslagsleden m fl.  
Har bra och informativa hemsidor. All information gratis, ett måste, annars söker gästen upp det på ett annat sätt. Enhetliga 
skyltar på hela ledsystemet. God tillgänglighet och kontinuerligt underhåll avspeglar gästsegmenten och deras upplevelser. 

Det nationella led- och skyltprogrammet som naturvårdsverket skapat och som just nu implementeras på de leder som 
länsstyrelserna förfogar över. Totalt över 1000 mil led. En lättbegriplig och tillgänglig framställan av informationen. Lätt för 
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alla att beställa likadana skyltar. 

 
2.2.4 Cykel 
Fjällcyklingen och event kring cykling i fjällen ökar generellt i Sverige. Allt fler gäster söker sig också ut på egen hand med 
cykel på fjället eller deltar i organiserade tränings- och upplevelseresor. Enligt en undersökning av Trafikverket spenderar en 
cykelturist upp till 1 233 kr per person och dag på sin resa. Motionstrenden ser ut att fortsätta hålla i sig. Klimatet i området 
är relativt stabilt utan alltför heta somrar, vilket lämpar sig bra för cykelturism. Dagens cyklister som besöker Funäsfjällen har 
inte samma fjällvana som t e x vandrare ofta har och aktiviteten som lockar är cykling i fjällmiljö, på kalfjället. Det betyder 
också att gästen kommer längre ut på fjället fortare än en vandrare, och har med sig mindre utrustning. Det gör cyklisten mer 
sårbar. Tillsammans skapar detta ett behov av tillrättalagda, säkra leder med god informationen för gästen att ta till sig både 
före och under aktiviteten.  

Cykling på högfjäll på bra underhållna leder efterfrågas av gäster. Fler och fler destinationer ser behovet av att skapa dessa 
produkter samtidigt som markägarfrågor ofta gör det problematiskt. Möjligheten att styra gästerna till vissa bra underhållna 
och tydligt skyltade spår, istället för att de själva ska hitta stigar där de både förstör stigarna och skapar klagomål från 
markägarna, borde vara möjlig i mycket större omfattning än idag. 

De flesta ledsystem som utvecklats i Europa de senaste fem åren är väl anlagda för att klara belastning av många turister. 
Lederna är utformade så att en familj kan umgås tillsammans under upplevelsen och på ett sånt sätt att alla i familjen får en 
bra upplevelse och kan utvecklas individuellt på samma leder, s k sociala leder. Lederna är stigbaserade, på singel- eller 
dubbel track, som är lagda i rundslingor. På så sätt kommer gästen tillbaka till utgångspunkten där det också finns plats för 
parkering, fika, underhåll och eventuellt övrig service.    

Försäljningen av elcyklar ökar i Sverige. Regeringen har 2017 instiftat en miljöpremie för köp av elcyklar som har stimulerat 
försäljningen än mer. Marknaden för eldrivna MTB- och downhill cyklar växer därför också. Detta påverkar cykeldestinationer 
på så sätt att fler grupper av människor kommer att kunna använda sig av cykel som färdmedel också i fjällen. Gäster kommer 
att kunna ta sig längre ut på fjället med cykel. Detta skapar nya scenarier kring bl a nyttjande av mark, gästsäkerhet och 
slitage/hållbarhet. Idag finns endast terrängkörningslagen och allemansrätten att förhålla sig till, även om en stängare 
reglering väntas komma då elcyklarna blir allt vanligare.  
 
Även cykling under vinterhalvåret blir vanligare. I Funäsfjällen finns en uthyrare av Fatbikes. Det är MTB-cyklar med extra 
breda däck som tar sig fram i preparerade spår.      

 
2.2.4.1 Sammanfattning av behov för att möta gästens krav på en kvalitativ produkt som skapar 
betalningsvilja: 
Betalningsviljan på platser som har ledavgifter bedöms som relativ till stor. På de två destinationer där det är krav på avgift är 
också underhåll och utveckling av cykellederna större än på de platser som besökts där det ej finns krav eller där inte ett 
pågående projekt genomförs. Betalningsviljan på dessa platser bedöms till mellan 80 och 95 procent. Skillnader från 
Funäsfjällen bör beaktas då Idre Fjäll har en ägare och befinner sig vid vägs ände. De cyklister som utnyttjar lederna är då till 
största delen gäster och boende på Idre fjäll. Lugnet i Falun använder sig av en kontrollmodell som också fungerar för 
spårkort på vintern och som tydligt visar vem som betalt och inte. Priserna varierar beroende på plats mellan 50 och 90 kr 
per dag.  
 
Exempel på destinationer som tar betalt för cykelleder (Ej downhill) 

• Idre Fjäll 
• Lugnet, Falun 
• Högbo (Frivilligt) 

 
Norge har inte infört några betalsystem för cykling ännu. Norge ligger också långt efter Sverige i fråga om betalsystem på 
längdleder. Införandet av ledavgifter för cykling kan på många sätt liknas med införande av spåravgifter på längdspår för ca 10 
år sedan. Spåravgifter har i Sverige höjt standarden på många håll och skapat en mer fysik tillgänglig produkt för fler att 
utöva. 
 
 

 



Förstudierapport Spår och Leder Funäsfjällen 

 

19 

2.2.4.2 Exempel på identifierade faktorer som stimulerar gästens betalningsvilja: 
 

• Mycket bra underhållna leder som skapar enkelhet för gästen 
• Sociala leder som riktar sig till gemensamma upplevelser 
• Rundslingor istället för ToR-leder med tillgång till service 
• Väl fungerande skyltning som skapar tillgänglighet, tydlighet och säkerhet för gästupplevelsen  
• Tydlighet i cykelledens utformning, längd och svårighetsgrad 
• Tydlighet i vem leden riktar sig till  
• Tydliga start/utgångspunkter med information  
• Tydlighet i att förklara för gäst vad ledavgiften används till  
• Information om utbud tillgängligt både fysiskt och digitalt  
• Tillgänglig cykeltvätt 
• Möjlighet att låsa in cykel om boende i stugby eller på hotell 
• En anpassning av hela besöksnäringen till cykelproduktens behov, från bokning till hotell, restaurang, affär mm.  
• Från bokning till hemkomst från upplevelsen ska det vara ett bra informationsflöde och tillgänglighet till tjänster och 

produkter 
• Tillgång till mat, fika et c under eller efter upplevelsen. 

 
2.2.4.3 Sammanfattning av studerade exempel inom cykelprodukter. 
Biking dalarna 
Välskyltat, klara målbilder. Gemensam strategi i skyltning och informationssystem för ett stort område. 
 
Trysil 
Stort kapital och stor satsning. Saknar kanske mål framåt. Annars föredöme i leder och som helhetsprodukt med gästen i 
fokus. 
 
Järvsö 
Utnyttjat det de har och blivit bra på det. Entreprenörskapet kring utvecklingen av året runt-aktiviteter och en lyckad 
cykelprodukt i kombination med en levande bygd har skapat framgång. Detta på ett sätt som Funäsfjällen kan lära av. 
 
Kroatien 
Bra stora skyltar där de använder sig av olika nr på alla leder vilket göra skyltning och navigering lättsam. 
 
Rörbäcksnäs 
Bra skyltat, visar på ett gott genomförande med stor ideell insats, samt att besökare är villiga att betala frivilligt för att nyttja 
ledsystemet. 
 
Högbo 
Har lyckas bygga upp en sommarprodukt kring cykling. Jobbar bra med marknadsföring och film. Bra koncept vad gäller 
gradering och uppbyggnad av leder. 
 

2.2.5 Paddling 
Utvecklingen inom paddelturismen går allt starkare mot ”iordningställd vildmark”, sk Safeventures. T ex vill gästen kunna gå 
igenom sin upplevelse innan aktiviteten påbörjas. På många platser kan man titta på bilder eller t o m film på upplevelsen. 
Det skapar säkerhet och medvetenhet. Samtidigt så kan gästens förväntningar motsvaras i allt högre grad vilket är viktigt då 
fler tar beslut av val av resmål baserat på recensioner, t ex Tripadvisor.  
 
Eftersom många söker naturupplevelsen vid paddling blir det viktigare för produktägaren att visa att den tar ansvar kring 
hållbarheten. Iordningställda rastplatser, sopkärl, iläggsplatser, parkeringar o s v reflekterar produktägarens syn på natur- och 
kulturmiljön. Samtidigt är säkerheten viktigt då paddlingen är tillgänglig och enkel för många nybörjare. Kombinationen av 
tillgänglighet, säkerhet och naturupplevelse är avgörande faktorer för gästens beslut av paddelupplevelse.     
 
2.2.5.1 Exempel på identifierade faktorer som stimulerar gästens betalningsvilja: 

• Informativ skyltning 
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• Bra digital information 
• Lättillgänglig i- och urstigning 
• Tillgänglig transportled till och från vatten 
• Tillgänglighet för funktionsvarierade 
• Iordningsställda rastpatser 
• Från bokning till hemkomst från upplevelsen ska det vara ett bra informationsflöde och tillgänglighet till tjänster och 

produkter 
• Det är viktigt för gästen att det är tydligt att det finns en långsiktig hållbarhetstanke kring upplevelsens natur- och 

kulturmiljö. Viktigt att visa att det tas ansvar för produktens hållbarhet!  
 

2.2.5.2 Sammanfattning av studerade exempel inom paddelprodukter. 
Nya Zeeland 
Extremt bra och informativ skyltning (samma skyltning över hela landet) om hela upplevelsen för olika målgrupper. 
Välutbildad och tillgänglig personal.  
 
Torsby, Värmland 
Lättillgängligt med iordningställda iläggsplatser. Bra kartor på flera språk. Enkelt och lugnt vatten attraherar internationella 
nybörjare. Lagom mycket vildmark men ändå upplevd säkerhet genom tydlig information och nära till hjälp. Kan liknas vid 
Ljusnan i Funäsfjällen.     
 
Whitehorse, Kanada 
Paddlingmecka för den mer erfarne paddlaren. Produkten bygger mycket på vildmarksupplevelsen. Kan liknas vid 
Rogenområdet i Funäsfjällen.  
 

2.2.6 Ridning 
Fjällridning finns på flera fjälldestinationer idag och har funnits ganska länge. Det är främst ridning på islandshästar, då de är 
skickliga att ta sig fram i fjällmiljö. Många destinationer i Sverige erbjuder ridning som aktivitet. I många familjer rider en 
person och då kan det vara avgörande vilken destination familjen väljer på grund av ridutbudet. Att ha bra möjligheter till 
ridning i området är ett bra komplement till övriga aktiviteter. 
 
Bland andra fjälldestinationer är utbudet av kalfjällsridleder avgörande för att skapa en attraktiv ledprodukt. Bl a i 
Hälsingland och på Gotland har satsningar gjorts på ridturism/ridleder. Dock inte med någon större framgång, men som ett 
komplement och sammanvägande med övriga leder har det fungerat som ett breddande av marknaden. 
 
2.2.6.1 Sammanfattning av studerade exempel inom ridprodukter. 
Island 
Landet har begränsat sin turism, och begränsat vissa turer i syfte att skapa hållbarhet. Samordnandet av underhåll och den 
gemensamma kvaliteten genom certifiering av operatörer stärker gästupplevelsen. 

Vemdalen  
Destination Vemdalens utbud av ridning är litet i förhållande till andra aktiviteter men genom marknadsföring och 
positionering har de lyft produkten som nu hjälper området i sin positionering på främst barmarkssäsongen. 

Rid i Jorm 
Genom storytelling och genom att kombinera upplevelser från hästryggen med andra aktiviteter har de lyckats skapa 
innovativa tjänster och produkter. 

 
2.2.7 Drift och underhåll 
Nästan alla organisationer som driver leder i landet har problem med att motsvara gästens förväntningar när det kommer till 
drift, underhåll och framför allt vidareutveckling. Även i Europa ligger underhåll och vidareutveckling sällan med i planerna 
när ett nytt ledsystem byggs. Ofta blir det en kommunal eller i bästa fall statlig angelägenhet. Goda exempel på det senare 
finns på utsiktspunkter i Norge men på samma gång så har marknadsföringen och det stora intresset kring många av de 
norska lederna också skapat ett hårt slitage på de populära lederna.   

Under förstudien var deltagare på studiebesök i Trysil och deltog på en cykelkonferens där flera olika ledprojekt 
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presenterades från hela Europa. Aktörer från både Skottland, Norge och Schweiz var presenterade projektinnehåll och status. 
Projekten hade stora budgetar och involverade många samarbetspartners från stora delar av det regionala samhället. Trots 
genomarbetade byggplaner och stora budgetar kunde ingen av föredragarna presenter hur underhållet och drift skulle 
utföras när projekttiden tagit slut. För detta fanns heller ingen plan.   

Även säkerheten på lederna höjs på många håll som en del av underhåll/utveckling, i syfte att undvika skador. Bland annat 
kan nämnas byggandet av stentrappor på ex. Kebnekaise sommaren 2017.   

På många mindre spårområden i Sverige så betalas spåravgift. Dessa spåravgifter betalas via Swisch och någon spårknapp 
eller klistermärke får inte gästen. På så sätt går det heller inte att kontrollera om gästen betalt spåravgift. I de fall där gäster 
ser att andra betalt skapas ett delvis självreglerande system där den som inte kan visa upp en knapp eller klistermärke får 
”skämmas”. Distributionen av spårknapp eller klistermärke är i dagsläget begränsad på de destinationer där ett fysiskt märke 
ska uppvisas i spåret. Flera exempel från andra aktivitetsområden går dock att hitta. T ex fiskekortautomater, 
parkeringsautomater eller liknande. Betalning genom en app eller direkt vid köptillfälle och sedan uthämtande av spår- eller 
ledkort i automater på olika ställen i omrpdet skulle kunna skapa bättre distributionsmöjligheter och tillgänglighet för gäst.    
 
2.2.8 Information 
Tillgängligheten till ett område mäts idag både fysiskt och digitalt. Dagens gäst vill ha information om resmålet långt före 
avresa för att kunna planera i god tid. Väl på plats vill gästen snabbt hitta rätt upplevelse för att kunna effektivisera sin resa. 
“Tid är det nya pengar” avspeglar sig väl i Guldturskonceptet där de mest uppskattade delarna är att kunna läsa sig igenom 
upplevelsen, se svårighetsgrad, tidsåtgång och höjdkurva redan innan gästen går ut på leden. 
 
2.2.8.1 Fysisk information  
Det finns otaliga exempel runt om i Europa, och resten av världen, på både bra och dåliga fysiska informationssystem. På de 
platser där det utförts väl kan gästen fokusera på själva upplevelsen. En känsla av tillgänglighet och säkerhet skapas då av att 
informationssystemet uppfyller gästens behov av dessa. Förstudien har tittat på ett antal informationssystem runt om i 
världen.     
 
2.2.8.1.1 Sammanfattning av studerade exempel inom fysisk information. 
 

Amerikanska nationalparker 
Oerhört välordnade, enhetlig skyltning och kringarrangemang, kunnig personal, ”rangers”, goda råd, tydliga regler för vad 
som gäller.  Nationalparkerna har dock ett helt annat besökstryck än Funäsfjällen och de tar betalt för tillträde. Men det finns 
ändå lärdomar, t ex enhetlighet i skyltningen, hållbarhet, reglering och anvisningar att hålla sig på leden (eller förbud att 
lämna den) där det är starkt tryck eller särskilt känslig natur. 

Frankrike 
På många ställen välorganiserat för högt besökstryck. Hjälpmedel på lederna (räcken, kedjor, stegar) och anvisningar för 
gästen där det behövs. Tydliga och enhetliga ledmarkeringarna som visar leden och där den byter riktning och dessutom 
anvisningar om vilka stigar som INTE ska tas. I vissa områden finns också stolpar med nummer som också återfinns på kartor 
– då blir det väldigt tydligt var man är. Franska vandrarfederationen, FFRP, som är ansvarig för de nationella, genomgående 
lederna i Frankrike, GR-lederna, producerar en oerhörd mängd infomaterial och infovideos.  De gör också en 
bedömning/gradering av leder efter tre huvudkriterier; ansträngning, teknisk svårighet och risk på en femgradig skala. 
Departementet (länet) Alpes-Maritimes i Provence verkar särskilt engagerat med en organisation både på länsplanet och i 
kommunerna.  De ger också ut en skriftserie, Les Guides RandOxygène, som uppdateras regelbundet, är gratis och dessutom 
finns på nätet.  Den omfattar publikationer med vandringsbeskrivningar för olika området, praktisk vandringsinfo, 
kanot/kanyoning mm. 

Norge 
Ambition att införa enhetliga och vackra ledmarkeringar (Rörosområdet har börjat med detta). QR-koder för extra info. Stor 
tavla vid turistbyrån, gärna ”ritad” som alpina kartor. Mindre utbrutna vid vandringsstartpunkter. Vädertåliga, oömt material. 
Numrerade stigar hjälper gästen med orienteringen.  
 
2.2.8.2 Digital information 
Den digitala informationen är en del av vardagen för de flesta människor. I telefonen eller datorn finns möjlighet att 
uppdatera texter och bild. På samma sätt finns möjlighet att skapa interaktiva tjänster där gästen själv får var med att 
påverka innehållet. Detta skapar möjligheter för produktägaren att få hjälp av gästen med t ex underhållsbehov eller tips för 
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nyutveckling. De flesta resmål använder sig av dessa funktioner i form av t ex Tripadvisor. Ett annat exempel är Stockholms 
stads app för rapportering av nedskräpning.   

Många destinationer kan genom digital information styra gästen till eller från områden beroende på behovet. Vid jakt, 
rendrift eller högt vattenstånd kan varningar utfärdas och olika väderlekar kan generera en viss typ av information som kan 
vara till hjälp för gästen. Om en viss led har ett högt besökstryck så kan information om andra aktiviteter eller leder lyftas för 
att kunna sprida gäster och belastning i området. Säkerhetsmässigt är också kartor, GPS, nödnummer och ägarbolagets 
möjligheter att varna eller informera gäster om t ex höga vattenflöden, snöläge, pågående jakt eller rennäringsdrift viktiga 
frågor som kan förmedlas.  
 

2.2.8.2.1 Sammanfattning av studerade exempel inom digital information. 
 

• Åre trails: App för Åreområdets leder. Enkel och användarvänlig. Utvecklad efter gästens behov.  
• Digital Calazokarta: Fungerar utan uppkoppling, går på gps, de olika ledsystemen ligger med.  
• Garmin: Har digitala kartbaserade hjälpmedel med ett stort antal funktioner som fungerar på många olika 

plattformar.  
• Runnkeper: Kundaggregerad information där kunden kan dela eller ta del av information. Främst skapad som 

träningsverktyg men hjälper också kunden att hitta nya platser, miljöer och träningsformer. 
• DNT: Norska turistföreningens app hjälper kunden att hitta rätt led och upplevelser, stödjer säkerhetsfokus, och 

planering. 
• Trailforks 

Gratis och där medlemmarna lägger upp egna cykelslingor m.m. Här kan man också lägga till shoppar, GPS position 
m.m. De har också en inbyggd betalfunktion som heter ”Trail Karma” där du kan donera till de leder som du tycker 
har varit bra. 

• Happyride 
Sveriges största forum för MTB på nätet, publicerar artiklar m.m. som uteslutande handlar om cykling och olika 
destinationer. Stort forum där princip allt diskutera, från leder till komponenter. Här finns även en kartfunktion med 
utmärkta leder som användarna har lagt upp med enklare beskrivning och höjdkurvor. 

 
 

2.3 Diskussion och sammanfattning 
Nuläges- och omvärldsanalysen identifierar områdets brister och möjligheter. Samtidigt som flera andra europeiska 
destinationer utvecklar bättre hållbarhet, kvalitet och tjänsteservice runt enskilda ledsystem har Funäsfjällen en basprodukt 
som går att vidareutveckla. Ledsystemet utgör den övervägande största delen av områdets reseanledningar mätt i antal 
gästnätter per aktivitet. Samtidigt är ledernas kvalitet så ojämn att gästen kan komma att välja andra resmål som håller 
bättre kvalitet på enskilda produkter. Det pekas ut att vissa gästsegment gör flera olika aktiviteter per besök än tidigare, 
samtidigt som gästens krav på kvalitet och service kring enskilda ledsystem ökar. Detta tyder på en större konkurrens om 
gästen och en större specialisering av målgrupper men också av resmål. För att kunna erbjuda gästen övergripande kvalitet 
och spetsprodukter på samma gång, måste underhållet och driften av lederna utvecklas.  

Målgrupper har också större behov av information, både före och under besöket. Detta är tydligt hos alla målgrupper som 
identifierats, både i nuläges- och omvärldsanalysen. Gästens ”upplevda” säkerhet behöver inte nödvändigtvis motsvaras av 
en fysisk trygghet. Tydlig fysisk information innan och under aktiviteten hjälper gästen att hitta rätt och kunna ta del av 
upplevelsen på flera sätt. Det behöver inte betyda att gästens fysiska säkerhet är högre men möjligheterna för gästen att 
uppleva mer och nya saker ökas.  

Det påpekas också att gästen idag har mindre kunskap om att vistas ute i naturen och efterfrågar ”lätta” och tillgängliga 
upplevelser, framför allt för nybörjare, men egentligen alla målgrupper efterfrågar detta. Kopplingen till den upplevda och 
fysiska säkerheten kan göras här samtidigt som tillgängligheten till allt som samhället erbjuder också har förbättrats och 
livsvanor förändrats.    

Livsvanor och resmönster förändrar också val av resmål. Omvärldsanalysen påpekar att fler väljer resmål baserat på 
hållbarhet. Funäsfjällen ligger ca 60 mil från den största målgruppen Mälardalen. Samtidigt finns en stor potentiell målgrupp 
inom 20 mil på andra sidan norska gränsen. Hur en destination profilerar sig kring miljömedvetenhet styr också valet av 
resmål. Förstudien identifierar hållbarhetsåtgärder på lederna som ett sätt att kunna ta emot fler gäster och/eller förädla 
produkter och tjänster för att skapa mer attraktiva erbjudanden till befintliga och nya målgrupper. Investeringen i 
hållbarheten borde inte bara påverka möjligheten att ta emot fler gäster eller skapa innovativa tjänster utan även påverka 
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gästens val av resmål på grund av de hållbarhetsinsatser som planeras.  

Den kvalitetshöjning och de nya produkter som skapas kommer som påpekas att behöva matchas med tjänster och 
produkter av företagen. Näringen behöver ”ta hand” om utvecklingen för att den ska kunna kapitaliseras. En bred förankring i 
både näringslivet men också hos fastboende och övriga aktörer, som t ex markägare, kommer att behövas för att 
investeringarna ska nå igenom marknadsbruset. Synliggörandet av den nya tjänster och produkter som projektet tillsammans 
med näringen utvecklas ska kommer att behöva synliggöras på internationell marknad.   
 
I allt högre grad skapar destinationer idag tillrättalagda upplevelser där gästen kan genom ledsystemets utformning kan välja 
svårighetsgrad när den vill. Detta går också att skapa och tydliggöra i Funäsfjällen. Detta inkluderar också näringens förmåga 
och möjligheter till att ge gästen service kring ledsystemet. Ett arbete kring att identifiera och planera för ledernas dragning i 
förhållande till näringens möjligheter att erbjuda service. Det är viktigt att områdets företagare, enskilt och gemensamt, 
ställer sig frågan: varför väljer gästen att komma till Funäsfjällen och vad kan jag/vi göra för att hjälpa gästen ta beslutet att 
välja oss? Utifrån målgrupper, omvärldsanalys och framtidsspaning kan nya innovativa tjänster tas fram. 

Genom att höja kvaliteten finns det goda möjligheter att skapa betalningsvilja på framför allt cykellederna, det syns också i 
de studerade exemplen samt erfarenheter från utvecklingen av spåravgifter på längdspåren i Funäsfjällen och på andra 
platser. Högre kvalitet skapar betalningsvilja hos gäst. Det bör samtidigt genom information klargöras för gästen vad avgiften 
går till. Underhåll, drift, vidareutveckling och arrendeavgift mm. 
På paddel- och ridlederna kan en provisionsavgift på uthyrning och guidade turer tas ut. Avgiften kan ingå som en del i 
kostnaden eller särskiljas för att göra gästen uppmärksam på att ansvar tas för ledernas underhåll, utveckling och hållbarhet. 
 
Företagens förmåga att skapa dessa innovativa varor och tjänster kommer att vara beroende av chefens eller ledarens vilja 
och förmåga till detta. Förstudien identifiering i nuläges- och omvärldsanalysen medarbetares behov av att i allt större grad 
vara medskapare till verksamheten. Företagsledarnas förmåga att skapa motivation och medvetenhet hos sina medarbetare 
kommer att i stor grad påverka antalet innovativa tjänster och produkter hos företagen.  

 

3. Förslag på fortsatt utveckling  
Behoven har skapat åtgärdsförslag och dessa åtgärdsförslag går att sammanfatta i tre olika arbetsområden som alla är lika 
viktiga för att skapa ett ledsystem som kan konkurrera på en internationell marknad. 
Dessa är: 

• Hållbarhet 
• Kvalitet 
• Affärsutveckling  

 
Hållbarhet 
Ledsystemet måste utvecklas för att klara en intensiv turism samtidigt som höga natur- och kulturvärden bibehålls. Det 
innebär bland annat att stärka högt belastade partier av leder, bl a hårdgörande, avrinning, grusning, spångning, 
stenläggning, och flytt av leder till mer hållbar terräng eller borttagning av leder p g a känslig miljö. Material kan köras ut på 
vintern för att minska miljöbelastning av transporter.  
 
Antalet gäster i området ökar för varje år och på många platser börjar det synas på naturen. Liksom Blanktjärnsrundan i 
Vålådalen ser många leder i Funäsfjällen ut som diken i fjällsidorna. Sommarleder slits av cyklister och vandrare och 
skoterleder slits då det på vissa platser blir för hög belastning under vintern. I vissa spår och leder är det också “trångt” vilket 
skapar slitage och en dålig gästupplevelse. I projektet kommer miljön att prioriteras före gästen. I syfte att förbereda för 
fortsatt ökat antal gäster skapas förutsättningar för att, sommar som vinter, minska slitaget på miljön. Leder kommer 
förstärkas och anläggas på ett hållbart sätt för både miljön och gästen. Projektets perspektiv är att de som bor i eller besöker 
Funäsfjällen om 60 år ska kunna göra det i samma miljö som idag, om inte bättre. Ett tydligare, bättre underhållet och 
säkrare spår- och ledsystem gör också att fler gäster kan spridas till områden som är förberedda för att klara belastningen av 
dem. Olika typer av led- och markförstärkning kommer att utföras inom projektet och där det behövs dras leder om, eller tas 
bort, för att skydda känslig natur.  
 
Hållbarheten är en del i gästens upplevelse och påverkar i allt större grad gästens val av resmål. Den ekologiska hållbarheten 
är i förstudien prioriterad men den påverkar även den ekonomiska och samhälleliga hållbarheten för områdets företag och 
fastboende. 
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Förslag till fortsatt utveckling hållbarhet: 

• Minska ner antal leder för att kunna klara underhåll och drift  
• Skapa ett gemensamt driftsbolag som underhåller samtliga leder året om 
• Investera i att anpassa, uppgradera lederna så att de klarar högre gästbelastning 
• Ta bort ToR-leder och göra rundslingor 
• Dra om leder som går över känslig mark 
• Flytta leder från sjöar, främst skoterleder 
• Investera i broar istället för att fortsätta köra över isar eller snöbroar 
• Arbeta brett och inkludera alla delar av besöksnäringen och alla aktörer som har intressen av mark och 

organiserade upplevelser i området 
 

Kvalitet: 
Det absolut viktigaste för både kvalitet och hållbarhet är att ett gemensamt självbärande driftsbolag för drift, underhåll och 
vidareutveckling av Funäsfjällens alla sex ledsystem måste skapas med de fyra driftsbolagen som grund. Detta blir en unik 
metod för drift och utveckling av spår och leder året om.  

I syfte att kunna skapa en självbärande drifts- och utvecklingsorganisation kring alla spår och leder behöver kvaliteten på spår 
och leder höjas för att ge gästen incitament att betala för användande av leder och service på spår och leder. Förutom de 
ledavgifter som idag finns på skoter- och längdprodukterna bör ett betalsystem för cykelprodukten, på paddling och på 
ridning samt eventuellt en frivillig avgift för vandring i området tas fram. Det blir viktigt att kommunicera med gästen om hur 
spår- och ledavgifterna används för att skapa förståelse för hur drift och utveckling fungerar. Detta skulle ge större 
möjligheter för att skapa en gemensam året runt-drift av leder. Med en gemensam drift- och utvecklingsorganisation skapas 
också en bättre överblick över området. Genom att hitta synergier i dragning av, och service runt, de olika lederna kommer 
drifts- och underhållskostnader att minska. Synergieffekter med underhåll och drift av de kommunala och även länsstyrelsens 
leder bör hittas.  
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Bildtext: Länsstyrelsens Jämtlands och Härjedalens kommuns ledsystem i västra Härjedalen. 

 

Sex olika startplatser som är lokaliserade till dagens gästcentraler i området kan skapas där information och service byggs 
upp. Folk dras dit folk är och en förstärkning av lederna och servicen skapar mervärde för gästen. Företagarnas möjligheter 
att finnas vid dessa platser bör prioriteras.  

Vattenövergångar handlar både om åar som Ljusnan och Tännån, men också om att styra bort t ex skotertrafik från sjöar som 
kan vara förrädiska under höst och vår. Därför är anläggandet av flera nya broar i området en stor del av projektet. Det 
minskar risken för t ex skotergäster att köra ner i åar när de tar sig över farliga isar samtidigt som pist- och 
underhållsmaskiner med personal behöver ta sig över vattendrag på ett säkert sätt. Genom att kunna öppna skoter- och 
skidleder tidigare kan fler spår- och ledkort säljas och fler gäster kommer till området. Broarna används i synergi med rid-, 
vandrings,- och cykellederna och ökar tillgängligheten för funktionsvarierade.  

Gästen ställer allt högre krav på tydlig och relevant information både före, under och efter besöket. Tillgängligheten till ett 
område mäts idag både fysiskt och digitalt. En digital plattform som förmedlar information om spår- och leder och som 
hjälper gästen att hitta rätt i området bör skapas. Informationen bör finnas på flera språk. Gästen kan då också hjälpa till med 
underhållet genom att rapportera om brister och behov samtidigt som gästen kan hitta rätt spår och leder för just dennes 
förutsättningar och vilja. Säkerhetsmässigt är också kartor, GPS, nödnummer och driftsbolagets möjligheten att varna eller 
informera gäster om t ex höga vattenflöden, pågående jakt eller rendrift i området viktiga frågor som kan förmedlas.  
 
All skyltning bör bytas ut så att gästen istället upplever ett enhetligt, informativt och hållbart skyltsystem för hela området. 
Underhållet förenklas av att det endast är en ägare till skyltsystemet och förändringar kan enklare genomföras av 
driftsorganisationen. Enhetligheten kommer att tydliggöra upplevelsen för gästen och säkerheten stärkas. Utgångspunkter i 
varje by, skyltar vid utgångspunkter och ledskyltar skapar en helhet som gästen känner igen sig i. 

Arbetssättet bör inkludera samtliga delar av det lokala och regionala samhället som har intressen där leder är dragna, bland 
andra rennäring, skifteslag, byalag, markägare, forskning, länsstyrelse och kommun.  
 
Förslag till fortsatt utveckling kvalitet: 

• Skapa ett gemensamt driftsbolag som underhåller samtliga leder året om. 
• Byt ut de befintliga fysiska skyltsystemen och skapa ett nytt enhetligt (för säkerhet, tillgänglighet, information) 
• Skapa en gemensam digital informationsguide för alla leder och service runt om (för säkerhet, tillgänglighet, 

information) 
• Skapa utgångspunkter med tydlig fysisk och digital info (för säkerhet, tillgänglighet, information) 
• Koppla digitala tjänster till fysiska informationsställen (för säkerhet, tillgänglighet, information) 
• Investera i broar för att bredda säsonger och öka gästsäkerheten 
• Erbjuda information på flera språk 
• Arbeta med markarrendeavtalen 
• Utveckla karttjänster med fler funktioner (Delningsmöjligheter, rapporttjänster, AR, QR-koder) 
• Skapa photospots 
• Investera i broar för att skapa bättre gästupplevelser och bättre driftseffektivitet 

 
Affärsutveckling 
Syftet med en investering måste vara att öka företagens vilja och förmåga att skapa och utveckla innovativa tjänster och 
produkter på och kring ledsystemet. Eftersom Funäsfjällens leder är öppna för vem som helst att driva verksamhet på utgör 
dessa en bra arena för nystartade företag att börja sin verksamhet på. Många unga som kommer till området har under de 
senaste tio åren startat verksamheter på deltid som med tiden växt sig starkare för att bli hel- eller delårstjänster för många. 
Av dessa är många baserade på spår- och ledsystemet.  
 
 ”Generation Z, säsongsmedarbetare har en annan syn på motivation och andra krav på ledarskap och organisationer. De vill 
vara medskapande och ställer mer och större krav på ledarnas förmåga att skapa förutsättningar för förnyelse i sina 
respektive organisationer.” (Slutrapport Framtidens Destination, JHT 2017) Det är viktigt att ledare tillvaratar medarbetarnas 
vilja och förmåga och har ett förhållningssätt som hjälper medarbetarna till nya kunskaper och bidrar till utveckling av 
befintliga kunskaper hos medarbetarna. Ledarskapet är också kopplat till hållbarhet och Funäsfjällens gemensamma 
värderingar kring arbetssätt, miljö och kommunikation. 
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Genom bland annat utbildning och matchning där företagarna hjälper varandra genom coachning, och coachning av ledarna 
själva samt så utvecklas ledarskapet i området och även kulturen kring ett hållbart och medvetet ledarskap. Genom 
individuella stödjande möten mellan företagarna och coachande möten med företagarna skapas relationer och samarbeten, 
som inkluderar kommunikation, distribution och sälj. Detta inkluderar också den sekundära besöksnäringens lokala aktörer. 
Det finns behov av utbildningen och information inom branschövergripande områden som säkerhet, arbetsgivansvar, 
ledarskap mm.  
 
Projektorganisationen bör arbeta med ledarutveckling av medlemsföretagen och med de anställda i projektet. Många företag 
i området är också medfinansiärer i projektet och de omfattas också av ledarutvecklingen. Samtliga referensgrupper i 
projektet kommer också att omfattas av ledarutvecklingen. 
 
Förslag till fortsatt affärsutveckling 

• Skapa nya spetsprodukter för utvalda nya målgrupper; som toppturer, skoterupplevelser etc. 
• Skapa nya produkter för befintliga målgrupper 
• Utveckla ledarskapet så att högre och fler former av motivation och engagemang kan skapas på arbetsplatserna. 
• Utveckla företagens ledar- och chefskap för att skapa mer attraktiva och effektiva arbetsplatser 
• Erbjud företagen intern och extern coachning  
• Matcha företagen mot varandra för att skapa nya innovativa tjänster och produkter  
• Se över den sekundära besöksnäringens behov av utbildning inom branschöverskridanade områden.   

 
3.1 Förslag på åtgärder med syfte att främja horisontella kriterier 
Jämställdhet 
Tydlig gradering av spår så att gästen vet vart hen kan åka med t ex sit-ski. Information om utgångspunkter, tydlig beskrivning 
av spåren, info om var toalett för personer med funktionsvariation finns.  En större medvetenhet i marknadsföringen av 
lederna, vem väljer vi att ha på bild och varför. Språket som används ska tilltala båda könen och att tidsangivelser tar hänsyn 
till olika målgrupper. Jämställdhet kan tas i beaktande när spåren beskrivs. Dels att man använder ett språk som tilltalar båda 
könen, dels att man i tidsangivelser tar hänsyn till vems prestanda det man utgår från.  
 
Funäsfjällen har leder för de flesta vandringsgrupper. Korta/lätta, längre, svårare, medel, branta, flacka med sevärdheter och 
översättningar längs lederna. Detta behöver konceptualiseras för att bli mer tillgängligt så att gästen på ett enkelt och säkert 
sätt kan avgöra vilken led denne bör välja utifrån förmåga, vilja och yttre omständigheter. 
 
Äldre vandrare med begränsad rörlighet eller dålig kondition eller andra personer med begränsad förmåga att gå ska ändå 
kunna hitta upplevelser i Funäsfjällen. Ledernas kvalitet, jämnhet, höjdskillnad, ev. vilobänkar längs vägen är av stor 
betydelse. Vissa kortare turer på leder som anpassats på detta sätt och därmed blir ”mycket lätta”, skulle kunna markeras för 
denna kategori. 
 
Blindskrift kan införas på info-tavlor och skyltar. En svart-orange markering på alla stolpar har tagits fram av Synskadade 
Riksförbundet och används på många platser i landet.  
 
Den digitala och fysiska informationen bör vara så heltäckande att behovet av dyr utrustning för att vandra i fjällen inte ska 
överdrivas. Gästen ska istället kunna välja den led som passar hens förutsättningar för att eftersträva social jämställdhet. 
 
För landsvägscykling finns alternativ eller en lösning som passar dem med eventuella funktionsvariationer. Inom MTB-cykling 
och vandring finns mycket goda möjligheter och exempel på att vidareutveckla leder till att passa olika funktioner. Sociala 
leder där gäster kan cykla bredvid varandra och som inkluderar breda spångade leder kan också fungera för personer med 
funktionsvariation. Färdmedlet Zoom (blandning mellan rullstol och fyrhjuling) funkar i princip på leden Säterturen/Viteggen. 
Genom att tillrättalägga lite mer så skapas en unik produkt för personer med funktionsvariation. Genom att skapa tydlighet i 
förväntan, genom fysisk och digital information, kan den unika fjällmiljön göras tillgänglig för alla oavsett variation.           
 
Integration och mångkultur  
Ledsystemet bör eftersträva att använda så lite text som möjligt på informationstavlor. Beskrivande text bör förutom på 
svenska även finnas på engelska. QR-koder på skyltar används på många platser för att leda gästen till en digital plattform där 
valfritt språk kan väljas.  
 
Inom målgrupperna finns både fjällvana vandrare varav en del inte känner till Funäsfjällen och nybörjare som aldrig, eller 
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mycket lite, fjällvandrat. Detta kräver olika typ av råd och viktig information typ om fjällkunskap och fjällvett i tillägg till 
turbeskrivningar. 
 
Vad gäller att ta sig an människor som talar andra språk än svenska så finns inga begränsningar. I landsvägscyklingen 
använder man sig av tecken (pictogram) som kommunikation och det fungerar universellt. För övriga aktiviteter på leder så 
tas en enhetlig skyltning fram som gör det enkelt även för den icke svensktalande att ta sig fram enligt karta och skyltning på 
stigar/leder.  
 
I framtagande av nya tjänster och produkter bör hänsyn tas utifrån de segmenterade målgrupperna och även internationella 
behov och önskemål som skiljer målgruppen från inhemska målgrupper. 
 
Folkhälsa och miljö 
De forum och samverkansplattformer för olika delar av näringen och organisationer i området kommer att skapa mervärden 
som höjer livskvalitet och folkhälsa. Ledernas hållbarhet har höjts så att fler gäster kan besöka området utan att försämra 
miljön och utan att gästen upplevelse av ledsystemet och av tjänster och produkter runt om försämrats. Detta påverkar både 
gästens men också fastboendes möjligheter till folkhälsa och livskvalitet. 
 
 

 4. Behov av insatser 
I syfte att konkretisera resultatet av nuläges- och omvärldsanalysen i ljuset av regionens geografiska och sociala 
förutsättningar redovisas här insatser som behöver genomföras för att skapa ett ledsystem med internationell 
konkurrenskraft. 
 

4.1 Längdspår 
De högfjällsspår och platta tillgängliga spår som finns är väldigt uppskattade och gästerna efterlyser fler lättillgängliga, platta 
spår, både i dalen och på högfjället. I samband med detta behöver markägararrendeavtalen ses över för att underlätta för 
markägaren och för driften.  
 
Broar är en del av projektet som alla leder behöver för att säkerhet, tillgänglighet förbättras samtidigt som miljöbelastningen 
på vattendragen lättas. Detta gäller både på stora vattendrag som Ljusnan, Tännån och på mindre åar och bäckar. 
 
All skyltning behöver ses över i spåren för att göra det enkelt och tryggt för gästen. Ökade krav på tydlighet och tillgänglighet 
i ställer högre krav på skyltsystemet. Som ett led i att tillgängliggöra spåren för gästen kommer skyltsystemet att uppvisa mer 
information än vad som är vanligt i längdspår. Idag visar färgen på spåret endast spårets längd, inte svårighetsgrad, eller 
stigning. I samarbete med andra längddestinationer i Sverige kommer ett nytt skyltsystem för längd att ses över.  
 
För att förtydliga för gästen samt för att skapa bättre service kring spår och lederna så ska ett antal startplatser upprättas. De 
kommer att placeras på dagens naturliga startpunkter men innehålla mer service året om. Alla ledsystem använder samma 
startplatser. Företagarnas möjligheter att finnas vid dessa platser kommer att prioriteras. För längdåkaren innebär 
startplatserna vallabod, värmestuga, WC et c. 
 
De fyra spårgrupper som driver längdspåren och Funäsfjällens Skoterled AB kommer att titta på en samdrift av spårsystemet 
med de andra lederna inkluderade.  
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 

• Spåren skyltas med nytt innovativt, enhetligt och informativt skyltsystem 
• Spåren förstärks eller dras om över känsliga områden 
• Spåren röjs vid behov 
• 4-metersspår breddas till 6-metersspår för att skapa fler sociala spår  
• Informationstavlor vid spårens startplatser skapas 
• Vallabodar, värmestugor, WC på alla startplatser 
• Rast- och utsiktsplatser ställs iordning 
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• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten och förlänger säsongen (Se Broar) 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 
• Längdspåren synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Längdspåren och den nya produkten kommuniceras i marknadsföringen 
• Längdspåren och information om längdspåren är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
 

 
Bildtext: Lila linjer är dagens befintliga längdspår. Gröna linjer är möjliga nya/omdragna längdspår för att öka möjligheten för 
näring att skapa intäkter. 
 
 
4.2 Skoterleder 
För att kvalitetssäkra leder som idag går över sjöar dras spåren om för att i största möjliga mån istället gå på land. Då 
förbättras gästens tillgänglighet och säkerhet. Samtidigt klimatsäkras lederna och skapar en längre säsong både under höst 
och vår. Övergångar över åar och bäckar planeras tillsammans med de andra ledsystemen i projektet för fler ska få ökad 
tillgänglighet i området. 
 
Fler rundkörningar i systemet planeras med kompletterande leder för minskat slitage på miljön, bättre gästupplevelser och 
en mer effektiv skötsel. Nya leder dras förbi våffelstugor för att skapa bättre förutsättningar för näringen. Nya Skoterleder 
dras fram till fjällkanten på platser där detta är populärt med topptursbestigning, gästen ska kunna lämna sin skoter där utan 
att köra dit olovligt. 
 
Funäsfjällens gäster efterfrågar mer tillåten friåkning och genom projektet kommer insatser för att öppna upp ytterligare 
lämpliga friåkningsområden att göras för att bättre tillfredsställa våra gästers önskemål. Om detta är möjligt kommer det att 
ske i största samförstånd med markägare, rennäringen och Länsstyrelse. 
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Funäsfjällens Skoterled AB och de fyra spårgrupper som driver längdspåren kommer att titta på en samdrift av spårsystemet 
med de andra lederna inkluderade.  
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys, och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna, kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 
Lederna förstärks eller dras om över känsliga områden 

• Lederna läggs om för att skapa bättre förutsättningar för rennäringen 
• Lederna röjs vid behov 
• Ledernas skyltsystem byts ut 
• Informationstavlor vid spårens startplatser skapas 
• Rast- och utsiktsplatser ställs iordning 
• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten och förlänger säsongen (Se Broar) 
• Leder dras om för att skapa bättre förutsättningar för näringen 
• Ett antal nya leder skapas för bättre gästupplevelser 
• Fler rundslingor skapas  
• Ett Guldturskoncept för skoteråkarna kommer att tas fram.   
• Leder flyttas från sjöar till landbacken 
• Leder dras fram till startplatser för topptursbestigningar 
• Skoterlederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Skoterlederna och den nya produkten kommuniceras i marknadsföringen 
• Skoterlederna och information om skoterprodukter är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 
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Bildtext: Blå leder är dagens befintliga skoterledsystem. Gula leder är nydragningar. Sträckat gult område nya 
friåkningsområden. Med svart överkryssad linje är av mijöhänsyn borttagna eller omdragna leder. 
 
 
 
4.3 Cykelleder 
Underhåll och drift av cykellederna i Funäsdalen idag är väldigt eftersatt. I projektet kommer en intäktsmodell att tas fram för 
cykellederna. Detta syftar till att kunna underhålla och driva cykellederna på ett kvalitativt sätt i framtiden. 
 
Strategin kring MTB-cyklingen i Funäsfjällen baseras på tre delar.  
 
1. Tre av områdets alpina anläggningar investerar i liftburen cykling (ej downhill). Gästen ska kunna uppleva 1-2 dagar per 
anläggning utan att tröttna vilket slussar runt gästerna i området och låter dem upptäcka fler delar av Funäsfjällen och skapar 
veckoupplevelser. Dessa leder är företrädelsevis grön-blå nivå och s k sociala leder. 
 
2. Tolv stycken av området befintliga men eftersatta MTB-leder har prioriterats utifrån upplevelse, möjlighet till hållbar 
utveckling och spridning i destinationsområdet och ska rustas upp. Dessa leder hållbarhetssäkras med hjälp av extern 
kunskap. Dessa leder är företrädelsevis blå-röd nivå. 
 
3. Anläggningarnas leder och de hållbarhetssäkrade lederna knyts sedan ihop av transitleder mellan byarna så att gästen kan 
cykla mellan lederna utan att använda bil. 
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
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• I direkt anslutning till tre av områdets alpina anläggningar skapas MTB-leder med fokus på grön-blå nivå. Dessa 
leder är s k sociala leder. 

• 12 MTB-leder i området har prioriterats. Kvaliteten höjs för att kunna införa betalsystem och lederna 
hållbarhetssäkras genom hårdgörande av leden, grusning, spångning, omdragning vid behov, skydd mot erodering 
et c.  

• Lederna skyltas med nytt enhetligt och informativt skyltsystem 
• Det gamla skyltsystemet rensas bort 
• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten och förlänger säsongen (Se Broar) 
• Transitleder mellan byarna skapas som blir en del av ledsystemet 
• Cykellederna hållbarhetssäkras genom extern expertis 
• Cykellederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Intäktssystem för cykellederna skapas och implementeras 
• Cykellederna och MTB-cykling kommuniceras i marknadsföringen 
• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten 
• Cykelleder och information om cykelleder är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 

 
 

 
Bildtext: Orangea linjer visar de utvalda leder som bör hållbarhetssäkras samt transitleder mellan byarna som skapas. I 
Funäsdalen, Ramundberget och Tänndalen skapas också liftbuden XC-cykling. 
 
 
 
4.4 Vandringsleder 
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Idag används många av vandringslederna frekvent. På flera håll börjar miljön ta skada av den höga belastningen som det 
ökande besöksantalet leder till. På andra håll sammanfaller inte vandringsledens dragning med lokala intressen. Lederna 
förbereds för ökad turism till området samtidigt som slitaget minskas på lederna och på naturen. 
 
Idag finns flera olika ledsystem med skyltning i området som inte underhålls. Flera led- och skyltsystem rensas bort eller görs 
om till Guldturer. Det totala antalet leder som underhålls skärs ner och tydliggörs för att skapa bättre gästupplevelser och så 
att kostnader och möjligheter för underhåll kan klaras. De leder som är kvar delas upp i tre kategorier som motsvara 
länsstyrelsens nya ledindelning.  
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 

• Gamla, icke underhållna, skyltsystem rensas bort 
• Guldturskonceptet renodlas och lederna beskrivs i text och bild för att passa dagens gäst 
• Lederna skyltas med nytt enhetligt och informativt skyltsystem 
• Hållbarhets- och kvalitetshöjningsåtgärder på leder genomförs genom hårdgörande av leden, grusning, 

stenläggning, trappbyggnation, spångning, omdragning vid behov, skydd mot erodering et c. 
• Lederna röjs vid behov 
• Informationstavlor vid ledernas startplatser skapas 
• Rast- och utsiktsplatser ställs iordning 
• Vandringslederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Vandringslederna kommuniceras i marknadsföringen 
• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten (Se Broar) 
• Vandringsleder och information om vandringslederna är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 
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Bildtext: Gröna linjer är befintliga Guldturer. Överkryssade är Guldturer som görs om till kategori 2 och 3. Lila linjer är nya 
vandringsleder i Guldtuskonceptet. 
 
4.5 Ridleder 
Ridlederna behöver särskiljas från andra leder. Tex cykelleder i skog och skoterleder.  
 
Ridlederna görs mer hållbara för att undvika erodering och skapa bättre förutsättningar för underhåll. Viss röjning 
genomförs. 
 
Gäster efterlyser fler möjligheter att rida på högfjäll. 
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 

• Projektet kommer tillsammans med de andra lederna och markägare att särskilja de olika ledsystemen där det går 
och samföra andra, för att hitta synergier kring driften, där det går.  

• Tydlig skyltning på lederna förhindrar möten som kan störa upplevelsen. 
• Ny fjällridled från Bruksvallarna till Tänndalen   
• Röjning av de identifierade ridlederna 
• Ridlederna hårdgörs eller markbereds för ökad hållbarhet på vissa delar av lederna 
• Ridlederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Broar förstärker gästupplevelsen och säkerheten och förlänger säsongen (Se Broar) 
• Intäktssystem för ridlederna och guidningar skapas och implementeras 
• Ridlederna och information om ridprodukter är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
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• Fjällridning kommer att kommuniceras i marknadsföringen 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 

 

 
Bildtext: Röda linjer är nya ridleder. 
 
4.6 Paddelleder 
Genom att tillgängliggöra och tydliggöra de områden som idag används av paddelturister kan området attrahera fler 
besökare. Nya sjöar och vattendrag öppnas och tillgängliggörs och det skapas färdiga turer för besökare att paddla efter med 
kultur- och natursevärdigheter längs leden. Detta kan få fler att hitta nya platser att paddla på, locka fler att paddla och att få 
fler återkommande gäster inom paddlingssegmentet. Genom att öppna fler platser för paddling i området så både styr, och 
sprids slitaget av miljön till bestämda platser. På dessa platser investeras det iförstärkningsåtgärder på marken som vid stigar 
och vid i- och upptagningsplatser så att miljön klarar den ökade belastningen. Tydlig skyltning av leder och 
informationssystem. Både digitalt och på t ex stortavlor som informerar om samtliga leder inom Funäsfjällen hjälper gästerna 
att hitta i området samt stärker säkerheten runt aktiviteterna. På vissa platser rustas också rastplatser. 
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 

• Tillgängligheten till vattendragen förbättras med grusning, spångning, hyvling och hårdgörande av stig/väg 
• Paddellederna skyltas 
• Rastplatser ställs iordning 
• Iläggbryggor på flera platser i området skapar tillgänglighet 
• Två nya sjöar tillgängliggörs för paddling vilket skapar mer paddling  ”i byarna” 
• Paddellederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Intäktssystem för paddellederna och guidningar skapas och implementeras 
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• Paddelleder och information om paddelleder kommer att vara med i den digitala informationsguiden 
• Paddling och paddellederna kommuniceras i marknadsföringen 
• Paddellederna synliggöras på stortavlor och informationsplatser 
• Parkeringsplatser vid iläggs- och upptagsplatser förtydligas och utökas för att skapa bättre hållbarhet och bättre 

gästupplevelse 
• Ett “Guldturskoncept” för paddling skapas med minst 10 turer som ger gästen utflyktsförslag. 
• Paddellederna och information om paddling är med i den digitala informationsguiden (Se 

Kommunikation/information) 
• Arbete med skapande av en samdrift av alla ledsystem (Se Underhåll och drift) 

 

 
Bildtext: Lila linjer är vatten som tillgängliggörs och/eller nyöppnas. 
 
 
4.7 Affärsutveckling 
Den uppgradering av ledsystemets hållbarhet och kvalitet behöver matchas av innovativa tjänster och produkter som 
särskiljer Funäsfjällen från andra destinationer. Gästen ska känna att den får mervärde för sina pengar genom att välja 
Funäsfjällen, både kvalitetsmässigt, men också av de tjänster som företagarna i Funäsfjällen erbjuder.  
 
Förstudien har identifierat två behov inom detta område som företagarna själva uttryckt.  Områdets ledare och chefer 
behöver utbildning i ledarskap för att främja innovation på flera nivåer. Turismindustrin har hög personalomsättning och 
ställer krav på ofta unga ledare och chefer att ta beslut och agera i situationer som de ofta inte är bekväma i. Ett mer 
medskapande ledarskap involverar kollegor i att utveckla sin arbetssituation. Det gör också Funäsfjällens företagare mer 
attraktiva på arbetsmarknaden och företagens möjligheter till tjänsteinnovation ökar genom detta. Ledarskapet är också 
kopplat till hållbarhet och Funäsfjällens gemensamma värderingar kring arbetssätt, miljö och kommunikation. Genom bland 
annat utbildning och fadderskap, där företagarna hjälper varandra genom coachning och coachning av ledarna själva, 
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utvecklas ledarskapet i området och även kulturen kring ett hållbart och medvetet ledarskap. Genom individuella stödjande 
möten mellan företagarna och coachande möten med företagarna skapas relationer och samarbeten, som inkluderar 
kommunikation, distribution och sälj.  
 
4.8 Broar 
Ett viktigt syfte i projektet är att öka området hållbarhet, säkerhet och tillgänglighet för gästen. Projektet kommer därför att 
arbeta med att säkra de flesta vattenövergångar som idag görs. Detta är en synergiåtgärd i området och broarna placeras på 
strategiska platser där de kan användas både sommar som vinter. Det är också en hygienfaktor för besökaren som får bättre 
tillgänglighet till naturen. Under förstudien har alla ideella grupper tillsammans bedömt och utvärderat vattenövergångar och 
deras påverkan på både miljö, drift och säkerhet samt gästupplevelsen. 
 
Broar utgör en stor del av projektbudgeten där säkerheten och tillgängligheten för gästen avsevärt förbättras samtidigt som 
miljöbelastningen på vattendragen minskar. Detta gäller både på stora vattendrag som Ljusnan och på mindre åar och bäckar. 
Samtidigt klimatsäkras lederna och vintersäsongen förlängs under både höst och vår vilket skapar större intäkter till 
underhåll och drift. Det blir också en säkrare arbetsmiljö för de som ska preparera lederna och minskad driftskostnad då en 
stor del av driftspersonalens tid under höst och vårsäsong går ut på att märka ut, öppna och stänga vattenövergångar 
beroende på temperatur och väder. 
 
För att skapa bättre hållbarhet, säkra och tillgängliga leder året om, behöver sex broar byggas. Kostnaden för dessa varierar 
beroende på längd och modell. Se bifogade offertunderlag.  
 
Kostnader förutom själva broarna tillkommer på projekteringskostnader. Arbetet drivs och administreras av projektledare 
och delprojektledare. 
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 
 
4.9 Underhåll och drift av ledsystemet 
En samordning av underhåll och drift av samtliga spår och leder kommer skapas. Denna affärsmodell kommer kunna 
generera intäkter för att underhålla, driva och vidareutveckla spår och leder på egen hand. Detta arbetssätt blir innovativt 
och det blir en helt unik metod för att driva, underhålla och utveckla spår och leder. En metod där lärdomar och resultat 
kommer kunna användas av andra destinationer och organisationer som driver spår och leder. 
 
Hanteringen av intäkter och kostnader underlättas, vilket ger administrativa och praktiska besparingar vid både planering och 
underhåll, drift samt vid vidareutveckling. Gemensamma lokaler, inköp och personal för underhåll och administration av 
leder. Utnyttjande av samma utrustning och maskiner, sommar som vinter, är andra viktiga utfall av en gemensam drift av 
Funäsfjällens spår och leder. Samlandet av skyltsystem, informationsguide och markavtal hos en enda part, kommer att 
förenkla och effektivisera underhåll, drift och utveckling samt ger driftarna en stor överblick över produkten. 
 
Markägare och markarrendesavtal kommer i ett samgående att kunna skapa bättre förutsättningar för dialog mellan 
intressenter som kan stärka områdets möjlighet till vidareutveckling av produkterna.  
 
Affärsmodeller för andra ledsystem kommer att tas från för att komplettera intäktsbasen som utgörs av intäkter från 
längdspåren och skoterlederna.  
 
Arbetet drivs av projektledare och projektägare tillsammans med skoterledbolag och spårgrupper. 
 
 
4.10 Kommunikation/information 
I en digital informationsguide samordnas Funäsfjällens framtida ledsystem på ett enkelt och inspirerande sätt och som 
visualiseras mot gästen. Syftet med den digitala guiden är främst att informera på plats i Funäsfjällen men även inspirera och 
underlätta planering inför resan. 
 
Kommunikationen i den nya digitala guiden är viktig. Både för att nå ut till gäster med information men också för att göra 
gästen mer delaktig i området och skapa bättre gästupplevelser. En sådan kommunikation är utveckling av funktioner som 
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gör att gästen kan interagera med informationen för att skräddarsy den för gästens önskemål eller för att kommunicera med 
produktägaren eller med andra gäster. Några exempel är att utveckla funktioner för att sprida värdeskapande information till 
besökaren som packlistor i förhållande till aktivitet, merförsäljning av guidebaserad verksamhet, paketering, visualisering av 
lederna med rörligt material så att gästen inspireras och förstärker upplevelsen. 
 
Utifrån förstudiens nuläges- och omvärldsanalys och med målet att skapa Europas bästa ledsystem efter de regionala 
förutsättningarna så kommer ett antal åtgärder att genomföras inom projektramen. 
 

• Kartor med GPS-funktion så att besökaren ser var man befinner sig i förhållande till leden.   
• Information om varje led med leds status, längd, svårighet och bedömd tidsåtgång. 
• Guiden ska både fungera som nedladdningsbar App men även på responsiv hemsida.   
• Felrapportering. För att säkerställa ledens skick ska gästen kunna rapportera in fel med GPS-markering i realtid. På 

så vis kan problem snabbt åtgärdas och säkerställa ledens kvalitet.  
• Recensioner. Gästen ska kunna recensera leden för och rekommendera till andra på sociala medier. 
• SOS funktion (vad gör man i en nödsituation)   
• Färdmeddelande (sammankopplad med Fjällsäkerhetsapp) 
• Möjlighet att rekommendera olika leder eller styra gäster p g a rendrift, jakt, höga vattenflöden, snöläge eller annat. 
• Möjlighet till intäktsmodeller skapas genom guiden. 
• Information på flera språk. 
• Guiden kommunicerar på samma sätt som den fysiska skyltningen i fråga om formspråk och information. 
• Guiden sammanställer väderdata, vattenflöden och näringens digitala information till en sökplats. (t ex öppettider, 

menyer, priser etc) 
• Möjlighet till försäljning av spår/ledkort. 

 
Kommunikationen med nya målgrupper och nya marknader är också viktiga inslag i projektet. De nya ledprodukterna som 
investeringarna skapar tillsammans med den affärsutvecklande insatsen, där områdets företag tillsammans skapar nya 
tjänster och produkter kring ledsystemet, kommer att kommuniceras genom projektet till och på nya marknader. 
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