
Finlands natur är en 
skattkammare av upplevelser

Turistföretag använder naturen till att 
skapa glädje och upplevelser för sina 
kunder. Det är viktigt att upplevelserna 
produceras ansvarsfullt med respekt för 
natur- och kulturvärden. Det säkerställs 
genom samarbete mellan Forststyrelsen 
och företagen. Turismföretagen är viktiga 
samarbetspartner för Forststyrelsen när 
det gäller att producera tjänster och främja 
turismens hållbarhet.

Turismföretag kan bedriva verksamhet på statens 
mark- och vattenområden. Ett företag som i sin 
affärsverksamhet använder friluftsanordningar och 
vandringsleder som Forststyrelsen underhåller ska 
alltid ingå ett samarbetsavtal med Forststyrelsen. 
Även i situationer där företaget endast informerar 
sina kunder om naturobjekten är det önskvärt med 
ett samarbetsavtal.

Det primära målet för samarbetet är att säkerställa 
en ansvarsfull turism. Med ett samarbetsavtal 

förbinder sig företagen att alltid följa Forststyrelsens 
principer för hållbar turism när de bedriver 
verksamhet i skyddsområden som förvaltas av 
Forststyrelsen. Som en del av samarbetet strävar 
vi också efter att förbättra kommunikationen och 
kundservicen i anslutning till naturobjekten.

Bekanta dig med principerna för hållbar turism: 
www.metsa.fi/sv/ansvarsfull-naringsverksamhet/
turismsamarbete/principer-for-hallbar-naturturism/ 
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Typer av samarbets-
avtal och avgifter
Vi använder två typer av samarbetsavtal:
• samarbetsavtal utan överlåtelse av

nyttjanderätten (avgiftsfritt) » avtal om
gemensam kommunikation och synlighet.

• samarbetsavtal som omfattar överlåtelse av
nyttjanderätten (avgiftsbelagt)
» avtal om användning av serviceutrustning
(leder, rastplatser, bryggor m.m.).

Samarbetsavtalet utan överlåtelse av 
nyttjanderätten gäller situationer där ett företag i sin 
verksamhet inte använder den serviceutrustning som 
Forststyrelsen underhåller, utan endast informerar 
sina kunder om Forststyrelsens utflyktsmål. Den 
här typen av avtal ingås normalt med till exempel  
företag inom hotell- och restaurangbranschen.

Samarbetsavtal som omfattar överlåtelse 
av nyttjanderätten ingås när ett företag 
regelbundet tar med sina kunder till platser med  
serviceutrustning som Forststyrelsen
underhåller. Det här samarbetsavtalets pris utgörs 
av en grundavgift för hela avtalsperioden (60 € + 
moms) samt en bruksavgift för användningen av 
friluftsanordningarna (1,22 € + moms/kund/dag).

Om verksamheten är sporadisk är det inte  
ändamålsenligt att ingå ett samarbetsavtal.  
Då betalar företaget en något högre bruksavgift 
(1,50 € + moms/kund/dag). Innan verksamheten 
inleds ska företaget alltid kontakta Forststyrelsen 
för att få nödvändiga anvisningar.

Bruksavgifterna betalas på förhand i webbutiken 
Eräluvat. Avtalsföretag kan om de så önskar få en 
faktura på bruksavgifterna i efterhand.

Som en del av 
samarbetsavtalet får 
företagen:
Rätt att använda nationalparkens logo
• Kommunikationsmaterial och anvisningar (bilder,

broschyrer osv.)
• Möjlighet att använda nationalparkens

varumärke i sin verksamhet
• Möjlighet att sälja färdiga produkter med

nationalparkens logo
• Handledning i principerna för hållbar turism och

verksamhet i skyddsområden
• Synlighet i Forststyrelsens

kommunikationskanaler
• Vid behov rätt att använda Forststyrelsens

friluftsanordningar

Mera information om samarbete
Om ditt företag vill bedriva verksamhet på statens 
mark eller använda naturobjekt
i sin kommunikation kan du kontakta oss 
för att får mer information:  
www.metsa.fi/sv/luontomatkailuyrittajyys-sv/

Webbutiken Eräluvat: verkkokauppa.eraluvat.fi
» övriga tillstånd (muut luvat) » tillstånd för
turismföretag (matkailuyritysten luvat)
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