Jubileumsprogram
Hvor og når

Arrangement

5. juni
Synnervika / Elgå

Sesongstart for rutebåten Fæmund II

12. juni kl. 10.00
Feragsdammen

I sporene fra tidligere tider
– steinalderboplasser til tømmerfløting

Femundsmarka ble vernet i 1971, og
er en av de eldste nasjonalparkene i
Norge. I år er nasjonalparken 50 år.
Gjennom hele året blir det en rekke
arrangement. Hovedmarkeringen av
jubileet er den 21. august.

Guidet tur i Langtjønna
19. juni, kl. 12.15
Besøkssenter nasjonalpark, Elgå

Et historisk tilbakeblikk - 50 år med nasjonalpark

22. juni – 23. juni
Elgå

Ungdomsleir med Lars Monsen

3. juli, kl. 10.00
Besøkssenter nasjonalpark, Elgå

I sporene til Carl von Linné – en botanisk vandring

10. juli, kl. 09.00
Brygga i Synnervika /Røosen

Røavassdraget – I Stor Hans sitt rike

• Foredrag: Kampen om Femundsmarka
• Åpning av historisk utstilling og årets fotokonkurranse

Overleve i naturen uten å sette spor
Guidet tur med botaniker

Følg med på
www.femundsmarka.no, vår
Facebookside og Instagram for
mer informasjon om
arrangementene.
Det er et begrenset antall
plasser på de guidede turene, så
det lønner seg å være tidlig ute
med påmelding!

Guidet tur langs Røa

Feragen

10. juli, kl. 14.30 - 17.30
Gapahuken i Synnervika

Familiedag i Synnervika

17. juli, kl. 10.00
Langen gjestegård

Historisk vandring langs vognveien i sporene til malmkjørerne

31. juli, kl. 12.00
DNT-hytta på Svukuriset

Åpen dag på Svukuriset

7. august, kl. 09.00
Brygga i Synnervika/ Røosen

Røavassdraget – I Stor Hans sitt rike

Feragsdammen

Guidet tur til Nordvika

Langen
Gjestegård
Synnervika

Guidet tur langs Røa

21. august: Hovedmarkering i Elgå og Synnervika

Femundsmarka
nasjonalpark
Røros

Svukuriset

Markering i Elgå kl. 11.00-15.00

Jubileumsarrangement med kulturinnslag – taler – matservering og folkefest

Markering i Synnervika kl. 15.00 -18.00

Elgå

Besøkssenter
nasjonalpark

Jubileumsarrangement med kulturinnslag – taler – matservering og folkefest
Gutulia
nasjonalpark

Drevsjø

Gutulisetra

Åpen seter

