Lofsdalen storsatsar på nya multileder
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Mångmiljonsatsning i Lofsdalen på leder
för cykling, skidåkning och vandring
Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomisk förening har beviljats stöd till det
treåriga projektet “Vision Lofsdalen” som totalt omfattar 10,7 miljoner.
Projektet finansieras genom medel från Tillväxtverket (Europeiska Regionala
Utvecklingsfonden), Region Jämtland Härjedalen och Härjedalens kommun.
Det lokala näringslivet finansierar även projektet genom Lofsdalsfjällens
turistnäring ekonomisk förening.
- Projektet skapar ett nytt område för stigcykling i fjällterräng där målet är att de

första lederna ska vara klara redan sommaren 2020. Nu får Lofsdalen en komplett
cykelprodukt med downhill i Lofsdalen Bike Park, mil av familjevänlig stigcykling
och mer krävande cykling på södra sidan Lofssjön, säger Helena Fjellgren,
projektledare Vision Lofsdalen.
I projektet kommer ett nytt område skapas med hållbara leder för cykling,
vandring och skidåkning. Det nya området har ett högt läge bland fjällbjörkar
med vida utsikt över fjällvärlden och ligger i nära anslutning till både väg och
liftar. Här skapas en ny knutpunkt för besökare där hela familjen, oavsett
funktionsförmåga, kan njuta av en heldag på fjället med ett flertal cykelleder
och vandring för alla. Projektet syftar till att öka antalet besökare sommartid
där investeringarna även kommer kunna användas vintertid.
Lofsdalen har sedan tidigare Lofsdalen Bike Park för både nybörjare och
proffs, nu kommer besökare kunna njuta av härliga “flowleder” i cykelparken
och kunna ta liften upp till det nya cykelområdet. Det nya området kommer
även bli ett väldigt bra komplement till de mer kuperade lederna på södra
sidan av Lofssjön för både nybörjare och proffs, nu kommer besökare kunna
njuta av härliga “flowleder” i cykelparken och kunna ta liften upp till det nya
cykelområdet. Det nya området kommer även bli ett väldigt bra komplement
till de mer kuperade lederna på södra sidan av Lofssjön.
- Dom här investeringarna ger Lofsdalen bättre förutsättning att bli en året-omdestination. Vi ser högre efterfrågan på aktiva semestrar i Sverige och det här
projektet hjälper oss att kunna erbjuda en helhetsprodukt även på sommaren. Vi
ser det här som en ny reseanledning att besöka Lofsdalen, säger Lotta Anestedt,
VD Destination Lofsdalen.
Målet med projektet är att stärka besöksnäringen sommartid och skapa en
attraktiv plats som lockar fler personer att besöka och bosätta sig i Lofsdalen.
Lofsdalsfjällens turistnäring ekonomiska förening är en företagarföreningen i
Lofsdalen vars syfte är att driva projekt för Lofsdalens fortsatta
destinationsutveckling. För att kunna driva dessa projekt behöver vi
medfinansiering från EU, Härjedalens kommun och privata finansiärer. Projekten
leder till ett ökat samarbete och tillväxt hos företagen i Lofsdalen.
För mer information, kontakta:

Helena Fjellgren, Projektledare Lofsdalen
0703-344274, helena.fjellgren@lofsdalen.com
Lotta Anestedt, VD Destination Lofsdalen
076 248 35 14, lotta.anestedt@lofsdalen.com

Destination Lofsdalen är en fjälldestination med aktiviteter som lockar
besökare från Sverige och Europa året runt. Byns lilla storlek och fjällens och
sjöns närhet gör alla aktiviteter, restauranger och nöjen lättillgängliga.
Vintertid lockar utförsåkning med rejäl fallhöjd, välpreparerade längdspår i
varierande terräng, 150 km turleder och skoterleder. Här finns både anlagda
aktiviteter såväl som orörd natur med enorma vyer.
På sommaren är Lofsdalen Bike Park ett stort dragplåster. Med ca 16 km
familjevänlig downhillcykling är den en given favorit för den
äventyrslystne. Det finns gott om vandringsleder med möjlighet att starta
både i skog såväl som uppe vid trädgränsen. Varierande fiske och viltspaning
lockar också många gäster.
På toppen av skidfjället Hovärken ligger Europas högst belägna whiskylager,
Lofsdalen Skybar. Här lagras ca 400 personliga 30-litersfats med
Mackmyrawhisky och skybaren har öppet året runt med enklare luncher,
dryckesprovningar samt finns tillgänglig för privata middagar, fester och
events.
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