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Forord
Rapporten inngår som en del av et større prosjekt - Regional nærings- og handelsanalyse
for fjellregionen - som skal danne et grunnlag for kommuneplanprosessene i Tynset og
Alvdal. Denne rapporten utgjør den stedsspesifikke analysen for Savalen som
reiselivsdestinasjon, og danner en del av kunnskapsgrunnlaget for den felles
kommunedelplanen for Savalen som utarbeides av Tynset og Alvdal kommuner.
Rapporten er basert på offentlig tilgjengelig statistikk og data Østlandsforskning har
tilgjengelig. I tillegg har det vært gjennomført en workshop på Savalen med 16
deltakere, politikere, grunneiere og næringsdrivende fra begge kommuner. I tre grupper
ble det diskutert og rapportert om hva som trengs av videreutvikling på Savalen,
hvordan hytteutviklingen bør gå videre og hvordan man hensiktsmessig kan organisere
samarbeidet mellom ulike aktører (private og offentlige) på Savalen. Oppsummering av
gruppenes innspill er tatt med som vedlegg i slutten av denne rapporten. Det har ikke
vært rom for å gjennomføre egne kvantitative datainnsamlinger.
Kontaktpersoner og ansvarlige hos oppdragsgiver Tynset kommune har vært Inger
Stubsjøen og Gunnhild Ryen, som har bidratt med gode kommentarer undervegs.
Vi takker alle for innsatsen!
Ved Østlandsforskning har arbeidet vært gjennomført av Svein Erik Hagen og Birgitta
Ericsson, med Hagen som prosjektleder. Østlandsforskning alene er ansvarlig for
eveventuelle feil og mangler ved rapporten.
Lillehammer, september 2011

Svein Erik Hagen
forskningsleder

Birgitta Ericsson
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Innledning og bakgrunn

Savalen er mest kjent som en reiselivsdestinasjon i nordenden av sjøen Savalen.
Kommunegrensa mellom Tynset og Alvdal i sør går gjennom sjøen, som altså deles
mellom de to kommunene. I 2010 ble det påbegynt et kommuneplanarbeid, som bl.a.
skal omfatte en områdeplan for Savalenområdet felles for Tynset og Alvdal kommuner. I
den forbindelse ønsket de to kommunene sammen med Regionrådet å gjennomføre en
regional nærings- og handelsanalyse for fjellregionen.
”Formålet med analysen er å få en klarere forståelse av hvordan regionen og
kommunene kan videreutvikle næring, handels- og servicetilbud. Målsettingen er å legge
til rette for regional vekst, tilflytting og nye arbeidsplasser.”
Analysen består av en regional del som omfatter alle de seks Hedmarkskommunene i
Fjellregionen, og tre stedsspesifikke analyser for Tynset som regionsenter, for Alvdal
tettsted og for Savalen som reiselivsdestinasjon.
Den regionale analysen er rapportert i Hagen og Skålholt 2010, senteranalysen for Alvdal
i Vanberg 2010 og senteranalysen for Tynset i Vanberg 2011. Foreliggende rapport
utgjør den stedsspesifikke analysen for Savalen som reiselivsdestinasjon.

1.1. Avgrensning tematisk
Alvdal og Tynset kommuner arbeider med en felles kommunedelplan for Savalen. I
forslaget til planprogram omtales sju hovedutfordringer for området:
1. Bruk og vern av naturressurser
2. Bruk og vern av kulturminner og kulturmiljøer
3. Friluftsliv og fritidsaktiviteter
4. Turisme og reiseliv
5. Fritidsbebyggelse og naust
6. Landbruksinteresser og kulturlandskap
7. Bruk av sjøen og strandsonen
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Denne rapporten omhandler de næringsmessige aspektene ved Savalen som reiselivsdestinasjon. Det betyr at det er de kommersielle aktivitetene i forbindelse med reiselivet
på og ved Savalen som utredes. I tillegg kartlegges fritidsboligene i området, da eiere og
brukere av disse kan utgjøre et markedspotensial for kommersielt baserte reiselivstilbud
i området. Det gjelder aktivitets- og opplevelsestilbud, servering og varehandel.
Det faller utenfor dette oppdraget å vurdere annen næringsvirksomhet, som
eksempelvis landbruk, og Savalen som friluftsområde i en lokal sammenheng.
Tilrettelegging for kommersielt reiseliv kan også komme tradisjonelt friluftsliv til gode.
Dette perspektivet er imidlertid ikke behandlet som eget tema eller vektlagt i rapporten.

1.2. Avgrensning geografisk
Det geografiske området som dekkes av denne utredningen er planområdet slik det er
definert i planprogrammet (utkast til planprogram, datert 13.04.11), og som vist i figur
1.1 nedenfor.
Figur 1.1 Avgrensing av planområdet (med lokalisering av fritidsboliger pr.
desember 2010).
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Den kommersielle reiselivsvirksomheten ligger i nordre del av innsjøen og i Tynset
kommune, der det er bygget ut en liten reiselivsdestinasjon med hotell, motell,
leieligheter, kafeteria, kro, kunstfrossen skøytebane (ikke i drift), alpinanlegg og private
fritidsboliger. Begge kommuner har i dag områder med fritidsbebyggelse i tilknytning til
Savalen, men disse ligger i hver sin ende av sjøen, slik det framgår av kartet. Denne
rapporten blir derfor først og fremst konsentrert om området i nordre del av sjøen. Der
hvor forholdet til fritidsboliger omtales vil det, i den grad det er relevant, omfatte hele
planområdet.
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Regionale og kommunale planer for utvikling
av reiselivet.

Ett av poengene i delprosjektene er å se utviklingsmulighetene i en regional
sammenheng. Før vi går inn på situasjonen og utsiktene for Savalen spesielt, vil vi
plassere Savalen inn i en større strukturell og regional sammenheng. Det er nødvendig
for å avdekke hvorvidt produkt og marked på Savalen skiller seg fra det samlede
reiselivstilbudet i regionen. Koplingene i den regionale reiselivsstrukturen vil dessuten
være førende for hva som kan være ”enkle” og ”vanskelige” strategier for utviklingen på
Savalen, og som derfor vil være med på å legge noen av premissene også for Savalen. Vi
vil også plassere Savalen inn kommunale og regionale planer for reiselivsutvikling.

2.1 Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark 2012 – 2017
Hedmark fylkeskommune har utarbeidet en ”Regional plan for opplevelsesnæringer i
Hedmark 2012 – 2017” (Høringsutkast mai 2011). Denne planen erstatter tidligere
Fylkesdelplan for reiseliv.
Opplevelsesnæringene i Hedmark omfatter næringer som spill, film og digitale
medieprodusenter, arrangementer og festivaler, matkultur, og kultur- og
utmarksbaserte opplevelser, reiseliv og kulturarv. ”Gjennom å se mangfoldet i disse
næringene i sammenheng vil en legge til rette for bredere samarbeidsflater og
nyskaping. Slik vil en øke attraksjonskraften i tilbudene og dermed verdiskapingen i
Hedmark.” (s. 3) Dvs. det legges til rette for det som kan kalles en ”plattformbasert
utviklingsstrategi”. (Se rapporten Regional plattform – Fjellregionen. Hagen og Skålholt
2010.)
Det presiseres at planen handler om de frammøtebaserte opplevelsene, der opplevelsen
er et mål i seg selv. ”Grunnen er at denne avgrensingen setter mest fokus på
verdiskaping i Hedmark. De frammøtebaserte opplevelsene innebærer at folk nyter
opplevelsen i Hedmark og forbinder opplevelsen med stedet. Dette skaper ringvirkninger
lokalt, og dermed verdiskaping i en bredere forstand i fylket.” (s.8) Planen retter seg
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altså mot: ”Aktører som utvikler, leverer og selger frammøtebaserte opplevelser som gir
verdiskaping i Hedmark”. (s. 8)
I planen vises det til en vanlig rangering av opplevelsestilbud som går på i hvilken grad
de skaper sin egen trafikk, dvs. om de er: trafikkskapende, retningsbestemmende eller
trafikknytende.


Trafikkskapende attraksjoner eller opplevelser er mål og motivasjon for reisen.
Trysil i vintersesongen er et eksempel.



Retningsbestemmende attraksjoner eller opplevelser til å styre trafikken.
Aukrustsenteret kan være et eksempel her.



Trafikknytende attraksjoner eller opplevelser er ikke kjent for de besøkende på
forhånd, men de oppdages underveis. Bygdetun nevnes som et eksempel.

I fylkeskommunens plan for opplevelsesnæringene er Savalen er nevnt to steder:
”Sammenliknet med andre fylker har Hedmark få store destinasjoner, kun Trysil og
Hamar, mens Sjusjøen og Savalen fremstår som geografiske reisemål.” (s. 19). ”En
utfordring i all utvikling er at det ofte må foretas grunnlagsinvesteringer. Særlig ser en
dette på store reisemål: Mer krevende turister, økt internasjonal konkurranse og behov
for omstilling mot mer bærekraft gjør at kravet til investeringer øker, noe som igjen fører
til avhengighet av helårig trafikkgrunnlag. Særlig for Trysil, men også for Savalen og
Sjusjøen vil det være avgjørende å utvikle sterkere konkurransekraft i
barmarksesongen.” (s. 29)
Fylkeskommunens plan er lite konkret, den gir ingen rammer, føringer, tiltak eller
virkemidler for utvikling. Det som eventuelt kommer av konkrete tiltak blir spart til de
årlige handlingsprogrammene: ”I forbindelse med den regionale planen skal det
utarbeides årlige handlingsprogram. I handlingsprogrammene skal også
virkemiddelbruken gjennomgås slik at en sikrer at en har de virkemidlene som er
nødvendig for gjennomføring av tiltak.” (s. 30)
Et søk på ulike steds-/regionnavn i dokumentet (Regional plan for opplevelsesnæringer i
Hedmark 2012 – 2017” Høringsutkast mai 2011) gir følgende resultat:
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Tabell 2.1 Steder/regioner omtalt i Regional plan for opplevelsesnæringer i Hedmark
2012 – 2017.
Steds-/regionnavn

Antall ganger
nevnt planen

Hamar/Hamarregionen

20

Trysil

18

Røros

17

Rondane

4

Nord-Østerdal

3

Fjellregionen

3

Savalen

2

Tynset

1

Aukrustsenteret

1

Alvdal

0

Tallene indikerer at Tynset og Alvdal ikke står i fremste rekke når planleggerne i
Hedmark fylkeskommune tenker på opplevelsesnæringer i Hedmark. Hovedinteressen
ser ut til å rettes mot Hamarregionen og Trysil. Røros nevnes mange steder. Omtalene er
først og fremst knyttet til at Røros bergstad fikk Unesco-status i 1980. Denne ble i 2010
utvidet til å gjelde hele Circumferensen, noe som gjør at også kommunene Os, Tolga,
Engerdal og Tynset i Hedmark inngår i Verdensarvområdet.

2.2 Reiselivsstrategi Tynset kommune
Tynset kommune har utarbeidet en Reiselivsstrategi 2011-2015 (vedtatt av
kommunestyret 16.12.2010). Målene er her formulert slik:
Overordnet mål:
Målet med reiselivsstrategien er å stimulere til næringsutvikling gjennom bruk av
virkemidler innen noen prioriterte områder. I tillegg skal den være førende for
kommunens arealplaner og reguleringsbestemmelser og infrastruktur for å bidra til
utvikling av reiselivet.
Hovedmål
Tynset skal fremstå som et attraktivt reisemål i samarbeid med andre kommuner i
Fjellregionen.
Delmål:


Øke antall gjestedøgn, både blant hytteeiere og andre tilreisende (turister og
forretningsfolk)



Tynset skal fremstå som attraktivt for eiere av hytter/fritidseiendommer



Tynset som handelssentrum skal understøtte markedsføringen av Tynset som
attraktivt reisemål
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Planen har seks prioriterte områder. Det er ikke gjort noen prioritering mellom de seks
områdene.


Infrastruktur (her inngår alt fra Røros flyplass, vei, vann og avløp, til skilting og
rydding av stier)



Styrke samarbeid og nettverk



Videreutvikle Savalen som en attraktiv reiselivsdestinasjon



Utvikling av Vollan til et nasjonalparksenter og nav for reiselivsvirksomhet, rettet
mot nasjonalpark(er) og landskapsvernområder i kommunen.



Markedsføring og informasjon



Arrangementer

Under hvert prioritert område er det satt opp tiltak, resultatmål/effektmål, tidsramme
og ansvar. I motsetning til fylkeskommunens plan for opplevelsesnæringene, har Tynset
kommunes reiselivsstrategi ambisjoner om å være konkret og orientert mot tiltak og
resultater. Når det gjelder Savalen er likevel resultatmålet uklart: ”Utvikle Savalen til
kompakt helårsdestinasjon med særpreg”. (s.6)
Ett av de prioriterte områdene er ” Videreutvikle Savalen som en attraktiv
reiselivsdestinasjon”:
”Tynset kommune vil bidra til å utvikle og bygge opp under Savalen som kompakt, helårs
reiselivsdestinasjon med særpreg.
Tiltak:
Tynset kommune skal bidra med å utvikle en detaljert delplan som legger grunnlag for
en positiv utvikling av Savalen som destinasjon. Videre ønsker kommunen å støtte
tiltak som utvikler infrastruktur som kommer alle til gode.
 Dette inkluderer å bidra til utvikling av løyper, stier, annen infrastruktur og andre
fellesgoder.
 Støtte Fiskeforeningens arbeid for å utvikle Savalsjøen i et fremtidig perspektiv til
en attraktiv sjø for turister (fiske og naturopplevelser knyttet til sjøen)
 Kommunen kan støtte utvikling av en felles profil for alle næringsdrivende på
Savalen, til bruk i informasjon og skilting.
 Tynset kommune kan bidra med støtte til en prosjektstilling i en utviklingsfase,
for eksempel i forbindelse med arrangementer.
Resultatmål
Utvikle Savalen til en kompakt helårsdestinasjon med særpreg.
Tidsplan
Kontinuerlig i planperioden.
Ansvar
Delplan og infrastruktur: Tynset kommune og aktørene på Savalen.
Øvrige utviklingstiltak: Destinasjon Savalen (et samarbeid mellom aktørene på Savalen),
med bidrag fra Tynset kommune.”
Mange av de prioriterte områdene Tynset kommunes reiselivsstrategi vil kunne ha
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positiv betydning for utvikling av Savalen, og formuleringene i planen tyder på at Tynset
kommune er villige til å satse, også økonomisk, på utvikling av destinasjon Savalen.

2.3 Kommuneplan for Alvdal 2008-2020.
I kapittel 2 ”Økt satsing på reiseliv- og turisme” er følgende delmål formulert:


Det skal arbeides aktivt for å etablere Alvdal som en merkevare innenfor reiseliv.
Alle de positive kvalitetene ved lokalsamfunnet Alvdal skal synliggjøres i større
grad. Det er stedet og merkevaren Alvdal som skal utvikles og markedsføres som
reisemål.



Satsingen på reiseliv skal styrke tettstedet Alvdal, herunder detaljhandel og
servicetilbud i sentrum. Nær tilknytning til tettstedet skal være et fortrinn for
reiselivssatsingen. Det skal legges opp til løsninger som er kompakte, med korte
avstander mellom ulike tilbud.



Utvikling av reiselivsprodukter skal skje med basis i lokal historie og kultur, samt
lokale natur- og kulturlandskapsressurser. Kjell Aukrusts arbeider symboliserer
og formidler ”folkesjela” i Alvdal på en treffende måte og bør derfor brukes aktiv
for å utvikle merkevaren Alvdal og ulike opplevelseskvaliteter.



Videre satsing på reiseliv skal bygge opp omkring eksisterende reiselivstilbud i
Alvdal som for eksempel Aukrustsenteret. Samtidig skal det stimuleres til
etablering av nye aktivitets- og opplevelsestilbud.



Reiseliv som tilleggsnæring til tradisjonelt landbruk skal videreutvikles.



Det skal tilrettelegges bedre for fritidsfiske og utnyttelse av utmarksressurser i
Alvdal.



Antall overnattingsplasser i Alvdal skal økes.



Antall fritidsboliger skal økes, og skal etableres på en slik måte at de inngår som
en integrert del av det totale reiselivstilbudet i Alvdal.

Savalen er ikke nevnt, men i ”Retningslinjer - hvordan får vi det til?” er arbeidet med
kommunedelplanen for Savalen ett av punktene. Ellers er også de punktene som inngår
her (dvs. under ”Retningslinjer - hvordan får vi det til”) sterkt orientert mot lokale
ressurser, tradisjon, identitet, særpreg, material- og fargebruk, med mer.
Markedsmulighetene er ikke noe tema.
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2.4 Savalen 2020
Våren 2011 ble det utarbeidet en ”Utviklingsplan for Destinasjon Savalen 2020”. Bak
arbeidet står en gruppe forankret i Forum Savalen. Forum Savalen består av
representanter for reiselivsnæringen, arrangementer, grunneiere, foreninger,
byggenæringen, Hedmark Reiseliv og Tynset kommune.
Stiftelsen Investeringsfondet Savalen Nord har våren/sommeren 2011 søkt og fått tildelt
midler fra Innovasjon Norge for til et utviklingsprosjekt på Savalen, basert på
utviklingsplanen.
I søknaden til Innovasjon Norge sies det at Savalen står foran et veiskille. ”En kan velge å
være et regionalt reisemål, med omsetning og arbeidsplasser på dagens nivå, eller
utvikle destinasjonen til et internasjonalt reisemål.”
”Utfordringen for Savalen er å utvikle en kompakt destinasjon med særpreg som
kompenserer for at destinasjonen ligger litt utilgjengelig til. Destinasjonen er kompakt i
dag og har derigjennom en stor fordel. Særpreget mangler og det skal utvikles.
Særpreget skal utformes forankret i Savalens beliggenhet og kulturen i Nord-Østerdalen.
Særpreget skal være så tydelig at det differensierer destinasjonen fra konkurrenter og
andre.”
Målgruppene for i 2020 skal være:


Arrangører av idrettsarrangementer



Par og vennegjenger som søker spa og helsetilbud



Seniorer



Barnefamilier i Norge, Storbritannia og Russland med barn i alderen 5-10 år



Par i Norge, Nederland og Tyskland som søker naturbaserte ferier i kombinasjon
med helse og velvære

”Både vinter- og sommertilbudet for ferie- og fritidsgjester på Savalen er i 2020
tilrettelagt for en rekke naturbaserte aktiviteter. Alpin, turlangrenn, hesteslede, isfiske,
sykkel, vandring, kiting, scooter, golf og fiske er de mest benyttede aktivitetene. I tillegg
er destinasjonen kjent for å være julenissen sitt tilholdssted og at en er best på
tradisjonsmat fra Nord-Østerdalen.”
Som disse utdragene fra søknaden til Innovajon Norge viser, er utviklingsplanen nokså
konkret og spesifikk både når det gjelder hvilke målgrupper en vil satse på, og hvilke
aktiviteter og opplevelser en tenker skal være sentrale i Destinasjon Savalen.
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Utviklingsplanen Savalen 2020 er et viktig supplement til de kommunale planene. Mens
de kommunale planene er sterkt orientert mot bevaring av natur, kultur og tradisjon, er
Utviklingsplanen opptatt av produkter (aktivitets- og opplevelsestilbud) og markeder
(hvilke segmenter/målgrupper en ser for seg i 2020).
Samlet viser planene at det lokalt er stor vilje til å satse på Destinasjon Savalen. Om det
finnes tilsvarende vilje på fylkesnivå, er mer uavklart. De målene som er formulert i
Svalen 2020 er ambisiøse, og vil uten tvil kreve tilførsel av kapital som ikke kan skaffes
lokalt. Storparten av denne kapitalen må trolig komme fra private investorer, men for å
løse ut denne kapitalen vil offentllige lån og tilskudd av ulike slag ofte kunne være
avgjørende. Slike offentlige bidrag er viktig rent økonomisk, men de representerer også
et politisk signal om at myndighter på fylkesnivå (Innovasjon Norge og fylkeskommunen)
stiller seg bak satsingen.
Satsingen på Savalen, også den offentlige involvereingen, må ha et langsiktig perspektiv.
Utviklingen i Funäsdalen viser hvilke endringer en kan få til gjennom en langsiktig satsing
både fra det offentlige, lokale private aktører og eksterne incvestorer.

2.5 Funäsdalen
Fra Røros til Funäsdalen er det ca. 70 kilometer. Forum Savalen var i 2010 på studietur til
Funäsdalen. ”På denne turen erfarte deltakerne at gjennom en langsiktig satsing på
reiseliv kan næringen bidra til stedbundne og attraktive arbeidsplasser, både for kvinner
og menn. Når en sammenligner forutsetningene Savalen har med Funäsdalen, så bør det
ligge til rette for å utvikle Savalen til en foretrukken helårsdestinasjon.” (Savalen 2020, s.
2)
I dag er Funäsdalen som reisemål av en helt annen størrelse enn Savalen. Det kan likevel
være nyttig å se til Funäsdalen:


I likhet med Savalen ligger Funäsdalen langt fra alle store
befolkningskonsentrasjoner.



Som på Savalen, vil de fleste besøkende ha en eller flere andre destinasjoner,
med liknenede produkter, som ligger nærmere bostedet.



Savalen kan ha mange av de samme naturbaserte aktivitetene som Funäsdalen.

Funäsdalen har nesten 25 000 gjestesenger og rundt 900 000 gjestedøgn per år.
Trafikken fordeler seg med ca 75 prosent vinter og 25 prosent sommer.
Reiselivsnæringene står for ca 600-650 årsverk, fordelt på 170 foretak. Antall årsverk er
doblet de siste ti årene. I de kommende åtte årene er det planlagt investeringer for ca. 5
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mrd. SEK, i all hovedsak finansiert av private midler, men supplert med statlige midler
for noen av prosjektene. Det forventes en dobling av antall gjestedøgn.
Funäsdalen har 14 hoteller, 27 hyttegrender (utleiehytter), 6 500 private hytter og 27
restauraneter. Skianleggene har til sammen 35 heiser og 126 nedfartsløyper. I tillegg har
området en rekke andre tilbud både viinter og sommer, blant annet 300 kilometer
preparerte skiløyper og 450 kilometer merkede skuterløyper.
Til Funäsdalen er det 580 kilometer fra Stockholm, 680 fra Göteborg, 300 fra Sundsvall
og 450 fra Oslo. I dag kommer nesten alle besøkende til Funäsdalen med buss eller bil.
Avstanden Funäsdalen-Røros er rundt 70 kilometer, mens avstanden til nærmeste
svenske flyplass, Østersund, er ca. 220 kilometer. Det arbeides aktivt for å utvikle
samarbeidet mellom Røros og Funäsdalen med tanke på å få i gang chartertrafikk til
flyplassen på Røros. Savalen er ikke konkret inne i dette samarbeidet.
Funäsdalen slik den framstår i dag er resultatet av en satsing gjennom mange tiår, både
fra offentlige myndigheter og private aktører. Området er tilført mye statlige midler, og
senere også EU-midler. Det er vanskelig å få oversikt over omfanget av offentlige midler,
men det dreier seg utvilsomt om flere hundre millioner kroner (løpende SEK), om en ser
de siste 40-50 årene samlet. Til sammenlikning har Savalen mottatt offentlig støtte på
anslagsvis 15-20 mill. kroner.
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3

Reiselivet i Nord-Østerdalen

I dette kapitlet gir vi en oversikt over reiselivsstrukturene i Nord-Østerdalen1 med
utgangspunkt i offentlig tilgjengelig statistikk. Det er imidlertid vanskelig å få
reiselivsstatistikk på regionalt nivå og kommunenivå. Særlig vanskelig er det i områder
med få bedrifter, på grunn av konfidensialitetshensyn. Det er primært antallet bedrifter2
som utgjør begrensningen og ikke omfanget av reiselivstrafikken, selv om det i områder
med stor trafikk også som regel er mange bedrifter. Tallene i dette kapitlet er hentet fra
www.statistikknett.com 3. På enkelte områder er det gitt tall for Tynset kommune, og da
bruker vi disse. Der det ikke er gjort, viser vi tall for Nord-Østerdalen som helhet. Så
langt vi kan bedømme, er det ingen grunn til å anta at det er store strukturelle forskjeller
mellom reiselivet i Tynset/Alvdal og Nord-Østerdalen som helhet.
Først litt om Nord-Østerdalens plassering i det nasjonale reiselivsmarkedet.

3.1 Et todelt reiselivsmarked
Gjennom flere tiår har Norge tapt markedsandeler i internasjonale reiselivsmarkeder. En
av årsakene er at det høye kostnadsnivået i Norge. Lønnsveksten i Norge har vært
høyere enn i konkurrerende turistland, noe som har gitt reiselivsnæringen en
kostnadsmessig ulempe i konkurransen om utenlandske (og norske turister). Store deler
av reiselivsnæringen er svært arbeidsintensiv, og hele 30 prosent av næringens
omsetning går til å betale lønninger, mot 14 prosent for norsk næringsliv
generelt.(Jakobsen og Espelin, 2010,s. 6) Det positive med den store lønnsveksten og
velstandøkningen i Norge er at etterspørselen etter reiselivsprodukter har økt sterkt fra
norske husholdninger og norske bedrifter. En del av den norske etterspørselen retter seg
mot markeder i utlandet, men også norske reiselivsbedrifter har nytt godt av den norske
lønnsveksten. Norske innbyggere bruker stadig mer penger på kultur, opplevelser,
aktiviteter og serveringssteder av ulikt slag.

1

I Nord-Østerdalen inngår kommunene Tynset, Rendalen, Tolga, Alvdal, Folldal og Os.
Grensen for å offentliggjøre tall for et gitt område er tre bedrifter.
3
Tallene som publiseres på statistiknett.com er hentet fra Statistisk Sentralbyrå, og har de samme definisjoner,
styrker og svakheter som gjelder for SSBs reiselivsstatistikk.
2
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Norsk reiselivsnæring opererer i to ulike markeder: et internasjonalt konkurranseutsatt
marked og et lokalt/regionalt marked skjermet fra internasjonal konkurranse.
Utviklingen i disse to markedene har hatt svært ulik utvikling. Den skjermede delen av
næringen har hatt vekst. Veksten har vært spesielt høy i byene. Dette gjelder både for
det ferie- og fritidsmarkedet og yrkesmarkedet. Reiselivsnæringene i regioner som NordØsterdalen, med få innbyggere, spredt bosetting og små sentra, har ikke fått del i denne
lokalt/regionalt baserte veksten.
Jakobsen og Espelin (2010) har delt inn reiselivs-Norge i tre grupper: spesialiserte
reisemål, byer og resten av Norge. I regiontypen spesialiserte reisemål har de inkludert
16 destinasjoner og regioner. ”Felles for dem er at de har en høy konsentrasjon av
reiselivsbedrifter relativt til annen næringsvirksomhet, samt at de promoteres nasjonalt
og internasjonalt som reisemål. Samtlige reisemål har egne hjemmesider som benyttes
til informasjon og profilering gjennom intern identitetsbygging og ekstern
merkevarebygging.” (s.35 )
Etter denne grupperingen har Hedmark bare ett spesialisert reisemål, Trysil. SørTrøndelag har to spesialiserte reisemål, Oppdal og Røros. Hvert av disse tre reisemålene
omfatter bare en kommune. Oppland har tre spesialiserte reisemål, Valdres (6
kommuner), Gudbrandsdalen (8 kommuner), Lillehammerregionen (4 kommuner). I
Buskerud er Hallingdal (6 kommuner) et spesialisert reisemål etter de oppsatte
kriteriene. Ingen av byene i Hedmark eller Oppland er store nok, eller har stor nok
reiselivsomsetning, til å inngå i Jakobsens og Espelins liste over ”reiselivsbyer”.
Vurdert ut fra de kriteriene Jakobsen og Espelin bruker, er ikke bare Nord-Østerdalen,
men hele Hedmark med unntak av Trysil, i gruppen ”resten av landet”, dvs. områder
som ikke markerer seg med stort innslag av reiselivsbedrifter eller som promoteres
nasjonalt eller internasjonalt. Det er altså en lang veg å gå, ikke bare for Savalen , men
for hele regionen og hele fylket for å få opp volumet på reiselivsaktivitetene.

3.2 Arbeidsplasser og bedrifter
Nord-Østerdalen har ikke hatt den samme utviklingen av reiselivet som de øvrige store
dalførene på Østlandet. Det er i dag ingen større destinasjoner som preger regionen
reiselivsmessig, som i de øvrige dalførene. Medvirkende årsaker til dette kan være lange
avstander til større befolkningskonsentrasjoner, og konkurranse fra destinasjoner som
ligger nærmere de store befolkningskonsentrasjonene. Både Trondheim og Oslo har
kortere avstand til andre, godt utbygde destinasjoner enn til Savalen. For Trondheim
gjelder dette eksempelvis Oppdal, Storlien og Åre. Fra Oslo er det mange destinasjoner å
velge mellom; eksempelvis Norefjell, Hallingdalen, Valdres, Lillehammer/Gudbrandsdalen og Trysil. Østerdalens generelle profil (”de store skoger” og ”villmarksriket”) kan
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bidra til å forme potensielle gjesters mentale kart, selv om en slik profil ikke nødvendigvis gjelder de nordre kommunene i like stor grad som lengre sør.
Tabell 3.1 viser antall arbeidsplasser (sysselsatte etter arbeidssted) i reiselivsnæringene i
Nord-Østerdalen i 2009.

Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant

1

55.202

Drift av ferieleiligheter

1

55.301

Drift av campingplasser

55.302

Drift av turisthytter

56.101

Drift av restauranter og kafeer

7

56.102

Drift av gatekjøkken

0

4

56.210

Cateringvirksomhet

0

1

79.120

Reisearrangørvirksomhet

0

79.901

Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper

79.902

Guider og reiseledere

79.909

Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted

91.022
91.030

Drift av kulturhistoriske museer
Drift av historiske steder og bygninger og lignende
severdigheter

93.110

Drift av idrettsanlegg

93.190

Andre sportsaktiviteter

93.291

Opplevelsesaktiviteter

33

10

0

0
5

0

29

23

1

1

0

0

5

0

0

1

10

7

3

46

31

4
0

0

0

1

1

23

0

0

8

2

0

0

11

0

0

4

1

1

2

1

0

0

11

24

6

6

0

4

10

1

1

3

2
26

192

6

2

SUM reiseliv

122

1

6
5

Røros

55.102

62

Nord-Østerdalen

0

Os
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Folldal

Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant

Alvdal

Tolga

55.101

Tynset

NACEkode
SN
2007
Næring

Rendalen

Tabell 3.1 Antall arbeidsplasser (sysselsatte etter arbeidssted) etter sektor og
kommune. Nord-Østerdalen og Røros. 2009. Kilde:SSB

7

137

38

30

1

3

2

240

283

Sysselsatte (arbeidsplasser) i alt

799 658 3224 1178 681 783 7323 3374

Reiselivets andel i prosent

3,3

1,1

4,2

3,2

4,4

0,3

*Alvdal og Tynset har, i følge SSBs tall, ingen arbeidsplasser i Drift av kafeer og restauranter.
Dette kan dels skyldes at alle kafeer er å finne i bedrifter som også driver overnatting, varehandel
eller annet. Det kan også skylde registreringsfeil i SSB.

Ser en Norge samlet, er reiselivets andel av sysselsettingen (slik reiselivsnæringene er
avgrenset her) 3,9 prosent. Det betyr at alle kommunene i Nord-Østerdalen, med unntak
av Folldal, ligger litt under landsgjennomsnittet. Gjennomsnittet for Nord-Østerdalen
(Røros ikke med) er på 3,3 prosent. Røros ligger langt over. Til sammenlikning kan
nevnes at Trysil har 12,5 prosent av sine arbeidsplasser innen reiselivsnæringene,
Lillehammerregionen (kommunene Lillehammer, Øyer og Gausdal) har 7,9 prosent,
Hallingdal (kommunene Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) 11, 1 prosent.
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3,3

8,4

Tabell 3.2 Reiselivsforetak i Nord-Østerdalen og Røros med minst 5 ansatte i 2009.
Inntekter, ansatte og lønnskostnader. Kilde: Ravninfo
Sum
inntekter.
1000 kr.

Firmanavn

Forretnings
poststed

Bransjer

SAVALEN DRIFT AS

TYNSET

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

TAVERNA ALVDAL AS

ALVDAL

GRIMSBU TURISTSENTER ANS

GRIMSBU

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT
55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT, 55301 DRIFT AV
CAMPINGPLASSER

JORUNN RØNNING

GRIMSBU

SYD-VEST AS

Antall
ansatte

Lønnskostnader
1000 kr.

39125

60

13552

19677

26

8185

4669

13

1224

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

3942

10

1218

TYNSET

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

3814

9

1422

NYE KVIKNE FJELLHOTELL AS

KVIKNE

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

4148

7

1760

RENDALEN ØISETH HOTELL AS

RENDALEN

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

4030

6

1250

MALMPLASSEN DRIFT AS

TOLGA

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

2911

5

844

TYNSET CAMPING AS

TYNSET

55301 DRIFT AV CAMPINGPLASSER

3559

5

1300

KRONESTUA KAFE AS

TYNSET

56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER

3121

10

1524

HANESTAD VERTSHUS AS

HANESTAD

56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER

7287

8

2706

ØSTERDALSSTUA MILANO
RESTAURANT OG PIZZERIA ANS

TYNSET

56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER

5

TYNSET KEBAB HOUSE KÖYMEN
DA

TYNSET

7

AUKRUSTSENTERET AS

ALVDAL

56102 DRIFT AV GATEKJØKKEN
68209 UTLEIE AV EGEN ELLER LEID FAST EIENDOM
ELLERS

ORKIDEEKSPRESSEN ØSTERDAL
REISEBYRÅ AS

TYNSET

79120 REISEARRANGØRVIRKSOMHET

NORDØSTERDALSMUSEET

TYNSET

91022 DRIFT AV KULTURHISTORISKE MUSEER

J K HESTESKYSS Jan Klemmetvold

TYNSET

93291 OPPLEVELSESAKTIVITETER

RØROS HOTELL AS

RØROS

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT, 56101 DRIFT AV
RESTAURANTER OG KAFEER

77857

73

32851

BERGSTADENS HOTELLDRIFT AS

RØROS

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

38451

51

16258

VAULDALEN FJELLHOTELL AS

BREKKEBYG 55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
D
MOTELLER MED RESTAURANT

6415

18

2705

ERZSCHEIDERGÅRDEN AS

RØROS

55101 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER MED RESTAURANT

4144

8

1652

IDRETTSPARKEN HOTELL AS

RØROS

55102 DRIFT AV HOTELLER. PENSJONATER OG
MOTELLER UTEN RESTAURANT

4350

11

1755

MILANO RISTORANTE AS

RØROS

56101 DRIFT AV RESTAURANTER OG KAFEER

6740

8

2263

RØROS REISELIVSLAG

RØROS

79901 TURISTKONTORVIRKSOMHET OG
DESTINASJONSSELSKAPER

9955

7

3095

STIFTELSEN RØROSMUSEET

RØROS

91022 DRIFT AV KULTURHISTORISKE MUSEER

18794

24

10040

4472

20

1562

137473

32

13327

8041

15

4753

5

Enkeltpersonforetak er ikke pålagt å levere regnskap til Brønnøysundregistrene. Det vil derfor kunne være mange reiselivsbedrifter
med 5 ansatte eller mer som ikke er med i tabell 2.2. Tynset Hotel er for eksempel registrert som et enkeltpersonforetak.
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I tabell 3.2 har vi også til sammenlikning tatt med reiselivsforetak i Røros med 5 ansatte
eller mer. De fleste større reiselivsforetakene driver kombinert med overnatting og
servering. Savalen Drift AS er størst i Nord-Østerdalen med en omsetning på vel 39 mill.
kroner i 2009, og 60 ansatte. De fleste reiselivsbedrifter har mange deltidsansatte.
Derfor er lønnskostnadene som regel en bedre indikator enn antall ansatte, om en er
interessert i verdiskaping eller antall årsverk i et foretak eller i en bransje.4
OrkidéEkspressen har størst omsetning av alle reiselivsforetak i regionen, men de er
turoperatør for reiser ut av regionen og landet.
Regionen har en del enklere overnattingsforetak, som campingplasser og rene
hyttegrender med mindre enn 5 ansatte. Det er likevel disse små foretakene som
dominerer trafikkbildet volummessig5. Da er det ferie-/fritidstrafikken sommerstid som
gir utslag. De tyngre overnattingsbedriftene har en mer blandet gjestestruktur, og det er
disse som har tilbud som kan fange opp yrkesbetinget trafikk. Men også på hotellene
dominerer ferie- og fritidsbasert trafikk.

3.3

Overnattingsstruktur i dag

Reiselivstrafikken i Nord-Østerdalen er konsentrert til sommersesongen, og framfor alt
til juli måned. I 2010 ble det, av en samlet registrert årstotal på 140 000 gjestedøgn, i juli
i alt (alle bedriftstyper) registrert ca 35 000 gjestedøgn. Det var 10 000 flere enn i august
og 20 000 flere enn i juni, som var de nest beste månedene målt i volum. De store
volumene sommerstid finner vi på campingplasser og i hyttegrender. Hotellenes
gjestedøgnstall utgjør en tredjedel av totalen, men er jevnere fordelt over året, selv om
det også der er betydelige sesongvariasjoner, i 2010 fra ca. 2 500 overnattinger i januar
til ca 6 500 i juli. De store sesongsvingningene skyldes først og fremst at det er
ferietrafikken som dominerer, og at heller ikke den trekker seg særlig ut over juli måned.
(Se fig. 3.1)
Ferie- og fritidstrafikken sto i 2010 for 90 % av alle registrerte overnattinger i NordØsterdalen. Det er vesentlig mer enn i landet som helhet, der den ferie-/fritidsbetingede
trafikken står for om lag to tredjedeler. Overnattingstrafikken i Hedmark fylke samlet er
imidlertid nesten like sterkt preget av ferie-/fritidstrafikk som i Nord-Østerdalen. (Jfr. fig.
3.2)
Figur 3.1 Gjestedøgn etter overnattingsform, formål og måned. Hoteller, campingplasser og
hyttegrender. Nord-Østerdal 2010.

4
5

Forenklet kan verdiskapingen i et foretak beregnes som driftsresultat+lønnskostnader.
Det er ikke offentliggjort tall for antallet bedrifter i denne gruppa.
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Alle bedrifter: Gjestedøgn etter formål og måned
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Kilde: Statistikknett.com/SSB

Den ferie-/fritidsbaserte trafikken i Norge består vesentlig av nordmenn, nesten tre
fjerdedeler av de registrerte ferieovernattingene foretas av nordmenn. Det er ikke er
avgjørende forskjeller i utenlandsandelen regionalt (på Østlandet), selv om andelen
nordmenn er noe høyere i Nord-Østerdal (og Hedmark) enn i landet som helhet. (Jfr. fig.
3.3) Strukturen på utenlandstrafikken er imidlertid forskjellig, avhengig av hvilket
område man velger å studere. I Nord-Østerdalen er svenskene det dominerende
segmentet av utlendinger med 33 %. Svensker, tyskere og nederlendere utgjør til
sammen hele tre fjerdedeler av utenlandstrafikken. I Norge er tyskerne dominerende
gruppe og de sto alene for over en femtedel av trafikken i 2010. De tre nasjonalitetene
(svensker, tyskere og nederlendere) som i Nord-Østerdal utgjør 75 % av de utenlandske
overnattingene, sto på landsbasis for ca. 40 % av de utenlandske overnattingene.
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Figur 3.2 Gjestedøgn etter formål og lokalisering. Hoteller, campingplasser og hyttegrender.
2010.
%

100,0

ALLE overnattingsbedrifter: Trafikkstruktur formål etter
lokalisering. 2010.
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Kilde: Statistikknett.com/SSB

Figur 3.3 Gjestedøgn etter nasjonalitet og lokalisering Nord-Østerdalen. Hoteller,
campingplasser og hyttegrender. 2010.
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ALLE overnattingsbedrifter: Trafikkstruktur nasjonalitet etter
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Kilde: Statistikknett.com/SSB

Som vi innledningsvis konstaterte, er ovenstående strukturer i vesentlig grad bestemt av
at trafikken ved campingplasser og hyttegrender dominerer tallene. Disse bedriftene har
nesten utelukkende ferie- og fritidsbetinget trafikk.6 Hoteller har vanligvis et mer
differensiert markedsgrunnlag, og hvis hotellene utgjør en liten andel av den samlede
trafikken kan et betydelig markedsgrunnlag i yrkesbetingede trafikksegment ved
hotellene skjule seg i slike totaltall. Det vil i de fleste tilfeller være å foretrekke å ha et
6

Et unntak her er bedrifter som de siste årene har hatt utenlandske gjestearbeidere, eksempelvis
bygningsarbeidere fra Øst-Europa, som en ny kundegruppe.
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differensiert markedsgrunnlag, da de ulike segmentene sesongmessig utfyller
hverandre, og dermed kan gi grunnlag for helårsdrift og/eller en mindre sesongpreget
drift.
Ser vi utelukkende på hotellbedriftene, og sammenlikner Nord-Østerdalen og Tynset
med Hedmark fylke og Norge, viser det seg at også hotellene i Nord-Østerdalen
domineres av ferie- og fritidsbetinget trafikk. I Norge og Hedmark er fordelingen mellom
yrkes- og ferie-/fritidsbetinget trafikk om lag 50-50, mens andelen ferie-/fritidsbetinget
trafikk i Nord-Østerdal og på Tynset7 utgjør 70-80 %. (Jfr. fig. 3.4)

Figur 3.4 Gjestedøgn etter formål med oppholdet og lokalisering. Hoteller 2010.
%

100,0

Hoteller: Trafikkstruktur formål etter lokalisering. 2010.
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Kilde: Statistikknett.com/SSB

3.4

Trafikk- og strukturutvikling de siste 10 åra

Innledningsvis sammenlikner vi utviklingen i Nord-Østerdalen de siste 10 åra med
utviklingen på lands- og fylkesbasis, for deretter å gå mer detaljert inn på strukturene i
Nord-Østerdalen. Her bruker vi primært gjestedøgn som måleenhet. Siden år 2000 har
antallet registrerte kommersielle gjestedøgn i Norge økt med om lag 20 %. Så også i
Hedmark, men der har utviklingen vært preget av store ned- og oppturer i perioden.
Bedriftene i Nord-Østerdalen kan også vise til en noe svingende utvikling, som i siste
halvdel av desenniet har hatt en stagnerende tendens. Trafikken er ikke redusert, men
holder ikke samme veksttakt som på fylkes- og landsbasis. (Jfr. fig. 3. 5)

7

For hotellene har vi tall for Tynset. Statistikknett har ikke tall for de andre kommunene i Nord-Østerdalen.
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Figur 3.5 Utvikling i gjestedøgnstall etter lokalisering og år. Hoteller, campingplasser
og hyttegrender. Norge, Hedmark og Nord-Østerdal 2000-2010.
Indeks: 2000=100.
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Kilde: Statistikknett.com/SSB

Ser vi utelukkende på hotellbedriftene har utviklingen der fulgt den samme banen som
for Norge, dvs. en økning på omlag 20 %. I Hedmark har imidlertid hotellbedriftene
registrert en jevn tilbakegang i perioden, også på omlag 20 %. Utviklingen i NordØsterdal, sammen med Tynset, har derimot vært preget av svingninger, det har
forekommet tildels svært store volumsvingninger mellom enkeltår. Særlig dårlig har
situasjonen vært i de tre siste åra (2008-2010). Selv om det i 2010 har vært registrert
trafikkvekst, er man fortsatt noe under nivået i 2000, og langt under toppårene 2004 og
2007. (Jfr. fig. 3.6)
Figur 3.6 Utvikling i gjestedøgnstall etter lokalisering og år. Hoteller. Norge,
Hedmark, Nord-Østerdal og Tynset. 2000-2010. Indeks: 2000=100.
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Tynset

Nærmere om trafikken i Nord-Østerdalen
Samlet har antallet kommersielle overnattinger i Nord-Østerdalen pendlet mellom 120
og 150 000. De tre seneste åra er det årlig registrert ca. 140 000 overnattinger i alt.
Overnattingene på hotellene utgjør omlag 50 000 av disse, det gjør også overnattinger i
hyttegrender og i hytter på campingplasser. Det mest framtredende trekket synes å
være en relativt sett ganske stabil situasjon, selv om det nok kan registreres en svakt
nedadgående tendens for deler av campingnæringen og hotellbedriftene. På
hotellbedriftene gjelder det både sommer- (juni-august) og vintersesongene (januarapril). (Jfr. fig. 3.7)

Figur 3.7 Utvikling i gjestedøgnstall etter overnattingsform og år. Hoteller,
campingplasser og hyttegrender. 2000-2010.
HELE ÅRET: Antall gj.dgn etter overnattingsform og år. Nord-Østerdal 2000-2010
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Utviklingen i Tynset følger mønsteret i Nord-Østerdalen. Det er naturlig da
hotellgjestedøgnene registrert i Tynset utgjør ca to tredjedeler av hotellgjestedøgnene i
Nord-Østerdalen. Etter et par toppår i 2003-04 og 2007 med 40 000- 45 000 gjestedøgn,
har tallet i de tre siste åra ligget i overkant av 30 000 gjestedøgn. Det alt vesentlige er
norsk ferie- og fritidsbetinget trafikk (jfr. fig. 3.8 og 3.9.), og en stor andel (over
halvparten) i de tre sommermånedene. Ser vi på sesongutviklingen over tid, har
svingningene blitt mindre i de senere åra. Det skyldes dels noe mer trafikk i
lavsesongsmånedene, men framfor alt at de høye volumene i toppmånedene er
redusert. (Jfr. fig. 3.10.)
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Figur 3.8 Utvikling i gjestedøgnstall etter formål og år. Hoteller, Tynset.
2000-2010.
Antall gj.dgn etter formål. Hoteller o.a. Tynset 2000-2010
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Figur 3.9 Utvikling i gjestedøgnstall etter nasjonalitet og år. Hoteller, Tynset.
2000-2010.
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Selv om volumtallene ikke ser veldig oppløftende ut, viser økonomitallene et noe bedre
bilde. Økonomitall publiseres bare for hotellbedrifter, men til gjengjeld gis det tall på
kommunenivå for Tynset. I 2010 fikk hotellbedriftene i Norge gjennomsnittlig ca. 850
kroner per romdøgn. Bedriftene i Hedmark fikk i gjennomsnitt ca. 800 kroner, mens
bedriftene i Nord-Østerdalen fikk rundt 900 kroner. For hotellbedriftene i Tynset er det
registrert en gjennomsnittlig rompris ca 1 000 kroner, dvs. relativt mye over både landsog fylkesgjennomsnittet. (Jfr. fig. 3.11) Til det skal imidlertid bemerkes at det
standardmessig er langt større spredning på bedriftsmassen både i Hedmark og i landet
som helhet, noe som har stor betydning for den prisen som kan oppnås. Et rom som
bare selges i høysesongen får også et høyere gjennomsnitt pr. solgt døgn enn et rom
som selges både i høy- og lavsesong.
Losjiinntekten pr. disponibelt romdøgn, dvs alle rom som kunne blitt solgt ett døgn, er i
landsgjennomsnitt på ca 450 kroner. Bedriftene i Hedmark og Nord-Østerdalen ligger på
en losjiinntekt på 300-350 kroner pr. disponibelt romdøgn. Bedriftene i Hedmark og
Nord-Østerdalen har i hele den siste 10-årsperioden hatt omtrent den samme avstanden
til landsgjennomsnittet, men svingningen har vært noe større i Nord-Østerdalen.
Bedriftene i Tynset har i løpet av de tre siste åra ”skiftet bane” fra å følge
Hedmark/Nord-Østerdal til i 2009 og 2010 ligge likt med landsgjennomsnittet. (Jfr.
fig.3.11)
Vi har også vist begge disse seriene indeksert i figurene 3.12 og 3.13, da indekstall er
bedre for å sammenlikne utviklingen mellom tallserier av ulik størrelsesorden. For serier
med små tall vil da imidlertid tallmessig relativt små svingninger se store ut.
Figur 3.11 Losjiinntekt pr. solgt/disponibelt rom etter år. Hoteller. Norge, Hedmark,
Nord-Østerdal og Tynset. 2000-2010. Kr.
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Figur 3.12 Losjiinntekt pr. solgt rom etter år. Hoteller. Norge, Hedmark, Nord-Østerdal
og Tynset. 2000-2010. Indeks: 2000=100.
Inntekt pr solgt rom etter lokalisering. 2000-2010.
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Figur 3.13 Losjiinntekt pr. disponibelt rom etter år. Hoteller. Norge, Hedmark, NordØsterdal og Tynset. 2000-2010. Indeks: 2000=100.
Inntekt pr disponibelt romdøgn etter lokalisering. 2000-2010.
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3.5

Oppsummering – kommersielt reiseliv i NordØsterdalen



Reiselivsnæringene står for 3,3 prosent av sysselsettingen i Nord-Østerdalen.
(sysselsatte etter arbeidssted, dvs. andel av arbeidsplassene). Gjennomsnittet
for Norge er 3,9 prosent. I Tynset er andelen 4,2 prosent, i Alvdal 3,2 prosent, i
Røros 8,2 prosent.



Overnatting, servering og en stor turoperatør (for utgående reiser) står for
storparten av sysselsettingen innen reiselivsnæringene i Nord-Østerdalen. Av
240 sysselsatte finner vi 191 i overnatting og servering. (2009-tall)



Nord-Østerdalen har relativt få sysselsatte i kultur, opplevelser og aktiviteter, 25
i alt i 2009, 11 av disse i kulturhistoriske/lokalhistoriske museer.
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Få store, private reiselivsbedrifter utenom overnatting og servering.



Om en ser bort fra Røros, er det i all hovedsak natur og naturbaserte opplevelser
som kan trekke turister til Nord-Østerdalen.



Antall kommersielle overnattinger i Nord-Østerdalen har de tre siste årene ligget
på rundt 140 000.



Reiselivstrafikken i Nord-Østerdalen er konsentrert til sommersesongen, og først
og fremst til juli måned.



De største overnattingsvolumene sommerstid finner vi på campingplasser og i
hyttegrender. Hotellenes gjestedøgn utgjør ca 1/3, og disse er jevnere fordelt
over året. De store sesongsvingningene skyldes først og fremst at ferietrafikk,
særlig den norske, dominerer, og den trekker ikke særlig ut over juli måned.



I 2010 sto ferie- og fritidstrafikken for 90 prosent av alle registrerte
kommersielle overnattinger Nord-Østerdalen. Norske gjester står for rundt 75
prosent av overnattingene. Svensker, tyskere og nederlendere utgjør om lag 75
prosent av de utenlandske gjestene i Nord-Østerdalen. På landsbasis står disse
tre gruppene for ca. 40 prosent av de utenlandske overnattingene.



Nord-Østerdalen har stor gjennomfartstrafikk på rv. 3, men dette genererer ikke
stor yrkestrafikk. Regionen har ikke et næringsliv som gir grunnlag for stor
yrkestrafikk. For hoteller står den yrkesbetingede trafikken for rundt 50 prosent
av overnattingene i Norge. I Nord-Østerdalen ligger denne andelen på 20-30
prosent.



I Norge har antall kommersielle gjestedøgn økt med rundt 20 prosent de siste ti
årene. I Nord-Østerdalen er antall gjestedøgn om lag på samme nivå i dag som
for ti år siden. Nord-Østerdalen har ikke tatt del i de siste årenes vekst i
kommersielt reiseliv.
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4.

Fritidsboliger i Nord-Østerdalen

4.1. Utvikling i regionen
I så godt som all reiselivsutvikling utenfor de største byene er nå utbygging av
fritidsboliger en drivende faktor og utgjør mange steder en vesentlig del av
overnattingskapasiteten. I alle kommunene i Nord-Østerdalen er det et større eller
mindre antall hytter og fritidsboliger. Det er imidlertid framfor alt på Savalen en har en
samling fritidsboliger knyttet til et sted med destinasjonspreg.
I de seks kommunene i Nord-Østerdalen var det samlet registrert 7 400 fritidsboliger pr
januar 2011. Det er store variasjoner mellom de enkelte kommunene8. Rendalen er den
absolutt største, målt i antall fritidsboliger, med ca 2 500 enheter, og Tynset har 1 800.
Disse to kommunene har til sammen nesten to tredjedeler av fritidsboligene i regionen.
(Jfr. fig. 4.1)
Figur 4.1 Antall fritidsboliger i Nord-Østerdalen etter kommune. 2011.
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Kilde: Statistisk sentralbyrå

Ikke bare antallet, men også utbyggingen av fritidsboliger har vært forskjellig i
kommunene i regionen. Relativt sett har veksten i både Tynset og Alvdal vært lavere enn
8

Alle tall for fritidsboligutviklingen er samlet i vedlegg 3.1.
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i de øvrige kommunene i regionen9. Ellers er det Rendalen som både har mange
fritidsboliger og relativt sterk vekst. (Jfr. fig. 4.2.)

Figur 4.2 Vekst i fritidsboliger i Nord-Østerdalen etter kommune og år. 1997-2010.
Indeks: 1997=100.
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Både veksten i antallet og omsetningsverdien vil være indikatorer på områdets
attraktivitet i fritidsboligmarkedet. Vi har derfor sett litt nærmere på de prisene som
oppnås på det åpne markedet for fritidsboliger i regionen sammenliknet med fylket og
landet som helhet. Det er imidlertid viktig å huske på at de oppnådde prisene ikke er
direkte sammenliknbare, da sammensetningen av de omsatte objektene med tanke på
standard, størrelse og attraktivitet er bestemmende for prisen på det enkelte objektet,
og at sammensetningen vil variere fra år til år.
Sammenliknet med landsgjennomsnittet ligger både Hedmark fylke og Nord-Østerdalen
lavere i pris per omsatt fritidseiendom. De tre-fire siste åra har gjennomsnittprisen
landsbasis ligget rundt 1,2 - 1,3 millioner. Omsatte fritidsboligobjekter i Hedmark har
stort sett fulgt samme mønster som på landsbasis, bortsett fra en relativt stor nedgang i
2010. Det skyldes ikke nødvendigvis prisnedgang isolert sett, men bør muligens sees i
sammenheng med at også antall omsatte eiendommer er redusert relativt mye dette
året, noe som trolig har innvirket på sammensetningen av de omsatte objektene10.

9

I Folldal er det registrert en reduksjon, det kan ha sammenheng med en opprydding i Matrikkelen/lokale
registre.
10
Det kan være at de dyreste objektene ikke ble omsatt/lagt ut i kjølvannet etter finanskrisen.

34

Prisen på omsatte fritidsboliger i Nord-Østerdalen er tredoblet i perioden, men ikke like
mye som både Hedmark og Norge er blitt stadig større i perioden. (Jfr. fig. 4.3.)
I de enkelte kommunene i regionen har prisen på de omsatte fritidsboligene gått litt opp
og ned11, bortsett fra i Os der prisen har steget jamt og trutt. Det skyldes trolig først og
fremst nærheten til Røros. Både Tynset og Alvdal har fulgt det generelle mønsteret, men
prisene i Tynset har i hele perioden vært høyere enn i Alvdal. De siste par åra som
statistikken dekker (2009-2010) ser imidlertid prisen på omsatte fritidsboliger å ha
nærmet seg et felles nivå i alle kommunene unntatt Os. I hvilken grad det skyldes at de
omsatte fritidsboligene har blitt mer like i standard har vi ikke oversikt over.

Figur 4.3 Gjennomsnittlig pris pr omsatt fritidseiendom i Norge, Hedmark og NordØsterdalen. 1997-2010. Indeks: 1997=100.
Tkr. Fritidsboliger. Gjennomsnittlig beløp pr. omsetning etter lokalisering. 1997-2010.
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Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Med fritt salg mener en her at
eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er
utlyst for salg på det åpne markedet. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

11

I 2006 ble det omsatt kun tre fritidsboliger i Folldal, og enkeltobjekter vil derfor ha hatt stor innflytelse på
gjennomsnittet.
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Figur 4.4 Gjennomsnittlig pris pr omsatt fritidseiendom i Nord-Østerdalen etter
kommune. 1997-2010.
Indeks: 1997=100.
Tkr.
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Gjelder omsetninger med hjemmelsoverføring av grunn (tomt). Med fritt salg mener en her at
eiendommen er omsatt til en pris som svarer til markedsverdien. Det er ikke noe krav at eiendommen er
utlyst for salg på det åpne markedet. (Kilde: Statistisk sentralbyrå)

4.2. Fritidseiendommer i planområdet Savalen
I 2010 var 520 av de 2 583 fritidsboligene i Alvdal og Tynset registrert innenfor
planområdet, dvs. 20 %. I planområdet var det en tilvekst på 68 fritidsboliger fra 2004 til
2010, noe som utgjør omlag hele den registrerte tilveksten i disse kommunene i denne
perioden12. Tilveksten har først og fremst vært lokalisert til grenda Savalen, samt noen få
enheter i Gardvikåsen i Alvdal, der det er lagt ut et nytt hyttefelt. Tilveksten i de senere
åra har dermed ytterligere styrket konsentrasjonen av reiselivsaktivitetene i nordenden
av sjøen. (Jfr. fig. 4.5a og b)

12

Registerdataene viser en reduksjon i bestanden i Alvdal i enkelte år i løpet av den perioden, noe som tyder på
en revisjon av registeret i Alvdal. (Jfr. også vedlegg)
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Figur 4.5a Lokalisering av tilveksten av fritidsboliger i planområdet. 2005-2010.

Kilde: Matrikkelen/kartografi Østlandsforskning

Figur 4.5b Lokalisering av fritidsboligene i planområdet. 2010.

Kilde: Matrikkelen/kartografi Østlandsforskning

Med tanke på utvikling av Savalen som reiselivsdestinasjon, og særlig med tanke på
aktiviteter som søkes drevet kommersielt, vil fritidsboligbrukere kunne utgjøre viktige
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supplerende kundegrupper, og som ikke krever så stor markedsinnsats da de allerede er
på stedet. Fritidsboliger har i de senere åra i alt større grad supplert tradisjonell
kommersiell innkvartering ved de større reiselivsdestinasjonene utenfor de største
byene i Norge. Dette gjelder særlig ved vintersportssteder i fjellområdene. (Ericsson
2009) I diskusjonen om ”kalde og varme senger” kan fritidsboligene ofte bli
undervurdert. De ”kalde sengene” i fritidsboligene representerer en stor investering for
de familiene som eier boligen, og dette knytter eierne til stedet. Har familien en
moderne fritidsbolig på Savalen, vil de neppe vurdere om de skal legge eksempelvis
påskeferien til en annen destinasjon, som Oppdal eller Trysil. Vi vet, fra andre
destinasjoner (Ericsson og Grefsrud 2005), at moderne fritidsboliger kan bli brukt opp til
60 døgn i året. Med et gjennomsnitt på fire personer per besøk, vil da hver enkelt
fritidsbolig kunne representere hele 240 gjestedøgn per år.
Vi har ikke tall for hvor mange av de 520 hyttene som har eksterne eiere, dvs. eiere
bosatt utenfor Nord-Østerdalen. Ser vi på alle hyttene i Tynset og Alvdal, er ca. 37
prosent av eierne bosatt utenfor Nord-Østerdalen.13 Om vi legger denne andelen til
grunn, har Svalen knapt 200 fritidsboliger med eksterne eiere. Det er disse eksterne
eierne, og brukerne av disse eksternt eide hyttene, som bringer ny kjøpekraft inn i
regionen. For den kommersielle driften av aktivitetsanlegg på Svalen er selvsagt de
lokale brukerne en like viktig kundegruppe som de eksterne. Også regionaløkonomisk
kan de lokalt eide fritidsboligene være viktige. Bruken av hyttene, og bruken av
aktivitetsanleggene på Savalen representer en ”importsubstitusjon”. Uten disse hyttene
og uten aktivitetsanleggene på Svalen ville trolig en større del av Nord-Østerdølenes
etterspørsel etter aktiviteter og opplevelser rettet seg mot tilbydere utenfor regionen.
Det samme gjelder selvfølgelig all annen etterspørsel knyttet til vedlikehold, drift og
opphold på hyttene.

4.3

Store variasjoner i fritidsboligutvikling og -marked

Det er viktig å ha et nyansert bilde av det kommersielle potensialet som kan ligge i
fritidsboligutvikling, og at det er tildels betydelige forskjeller i hvilke forutsetninger og
muligheter for fritidsboligbebyggelse ulike områder har, og i de økonomiske virkninger
av fritidsboliger som ofte er målet med en slik utvikling. I innlandet går ett av
hovedskillene mellom store vinterdestinasjoner og andre områder.
I de seneste 13 åra (1997-2010) har mye av tilveksten av nye fritidsboliger kommet i
tilknytning til store vinterdestinasjoner. Det vi her kaller ”store vinterdestinasjoner” er
de ni kommunene Trysil, Øyer (Hafjell), Ringebu (Kvitfjell), Øystre Slidre (Beitostølen),
Hemsedal, Hol (Geilo), Bykle (Hovden), Voss og Oppdal. Disse ni kommunene sto for
13

Kilde: Agderforskning. Tallene er usikre.
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hele 12 % av tilveksten av fritidsboliger i perioden 1997-2001, og hadde 8 % av den
samlede bestanden i 2010. I de samme ni kommunene ble 13 % av alle salg og 21 % av
den samlede omsetningsverdien registrert i 2009. (Ericsson m.fl. 2011)
Avstanden mellom fritidsboligens lokalisering og store befolkningskonsentrasjoner har
mye å si for utviklingspotensialet. Dersom denne avstanden er lengre enn 3-4 timers
bilkjøring, er mulighetene for storstilt utbygging av fritidsboliger små.
Lokalisering og andre tilbud i nærheten har mye å bety for hvor attraktivt et
fritidsboligområde er. I innlandet er det de større alpinstedene som dominerer
utviklingen.

4.4 Oppsummering – fritidsboliger i Nord-Østerdalen.


I reiselivsutvikling utenfor de største byene er nå utbygging av fritidsboliger en
drivende faktor og utgjør mange steder en vesentlig del av overnattingskapasiteten.



Den største veksten i antall og verdi skjer i tilknytning til store reiselivsdestinasjoner, og er en viktig del av reiselivssatsingen.



I de seks kommunene i Nord-Østerdalen var det samlet registrert 7 400
fritidsboliger pr januar 2011, derav 1 811 i Tynset og 787 i Alvdal.



Relativt sett har veksten i antall fritidsboliger vært lavere i Tynset og Alvdal enn i
de øvrige kommunene i regionen.



I 2010 var 520 av de 2 583 fritidsboligene i Alvdal og Tynset registrert innenfor
planområdet Savalen. Fra 2004 til 2010 økte antall fritidsboliger i planområdet
med 68.
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5

Reiselivsutvikling ved Savalen

5.1 Situasjonen rundt Savalen
Som nevnt innledningsvis, er det først og fremst i nordenden av Savalsjøen det er
reiselivsvirksomhet i dag. Reiselivet på Savalen består av en større bedrift og en håndfull
små aktører, grunneiere og lag som driver mindre reiselivsbedrifter eller eiendomsutvikling/fritidsboligsalg. Med stort og smått disponeres det i 2011 ca 700 senger, med
en omsetning på ca 40 mill kroner og et sysselsettingsbehov på ca 40 årsverk.
Omsetningen har vokst fra ca 10 mill. kr. i 2002, men etter en investering i samme
periode på om lag 175 millioner. (Destinasjon Savalen 2011) I sørenden av sjøen er det
ikke kommersielle reiselivstilbud, men en del eksisterende og planlagte fritidsboliger.
Savalenområdet har lange tradisjoner som reiselivsområde, og ble bygget opp rundt
idrettsanleggene som forrige generasjons eiere bygget rundt den gang Savalen Fjellstue.
Både hoppbakken og skøytebanen var landskjent og ble brukt av eliten til konkurranser
og trening. Aktørene på Savalen har altså lang erfaring med ulike typer idrettsarrangementer. Begge disse anleggene er nå ute av drift, men det eksisterer en mindre
alpinbakke og en enkel langrennsarena. En del av infrastrukturen bærer preg av å ha
vært med en stund, mens nye investeringer er gjort i spa-anlegg, nissehus og
leiligheter/hytter basert på selvstell.
Det foreligger en del planer om videre utbygging - først og fremst i grenda Savalen i
Tynset kommune. På sørsiden har Alvdal kommune prioritert allment friluftsliv og at
kulturminner og seterlandskap skal prioriteres av menneskelige inngrep. I Alvdal vestfjell
er det lagt sterke vernehensyn til grunn for arealplanleggingen.

41

Figur 5.1 Oversikt over Destinasjon Savalen. Infotavle på destinasjonen.

Foto: B. Ericsson

Det er etablert en stiftelse for å arbeide aktivt med å utvikle Destinasjon Savalen ”til en
internasjonalt foretrukket helårsdestinasjon” (Destinasjon Savalen/Investe
Savalen/Investeringsfondet
Savalen Nord 2011). Fondets formål er å finansiere og bygge ut infrastruktur på Savalen
Savalen,
mens driften
riften skal forestås av Savalen Aktiv AS. Investeringsfondet finansieres primært av
en avgift på eiendomssalg/
salg/-utbygging. Grunneierne og andre næringsdrivende på
Savalen samt Tynset kommune har inngått en samarbeidsavtale med sikte på å utvikle
Savalen til en kompakt helårs reiselivsdestinasjon.
reiselivsdestinasjon. I pkt 2. i avtalen angis at
”..hovedfokus skal være på ’gjesten’ og gjennom det maksimere verdiskapingen for den
enkelte aktør og for gruppen som helhet”.
Fåset grunneierlag har rundt 120 medlemmer. Noen få av disse er knyttet til reiselivet
på Savalen gjennom ulike varevare og tjenesteleveranser, som vedsalg, snørydding,
vedlikeholdsarbeid, med mer. Mange av grunneierne er deltids gardbrukere med fast
arbeid utenfor gardsbruket dvs. som vanlige arbeidstakere. En kan neppe forvente at
mange av grunneierne
neierne har interesser og ambisjoner, og kanskje heller ikke kompetanse
og kapital, til å engasjere seg i kommersiell reiselivsvirksomhet på Savalen.
Det er også et par mindre bedrifter som tilbyr aktiviteter, i hovedsak basert på hest,
selskapslokaler, ogg servering av kortreist mat. Disse har godt samarbeid med Savalen
Fjellhotell og fungerer som underleverandører der det er aktuelt.
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Det synes ikke å være store konflikter mellom grunneierinteresser og kommersielle
reiselivsinteresser på Savalen. Ved en eventuell utbygging i stor skala vil slike konflikter
kunne dukke opp. Det er derfor viktig at flest mulig potensielle konflikter blir avklart i
planprosessen. Det er også positivt det offentlige v/kommunene er på banen, og det bør
gå klart fram av plandokumentet hvilke ambisjoner Tynset og Alvdal kommuner har
i/med området.

5.2. Regionens sterke og svake sider
På bakgrunn av faktagrunnlaget referert i foregående kapitler, har vi satt opp følgende
liste over regionens sterke og svake sider med tanke på videre reiselivsutvikling i
området. Disse utgjør også rammebetingelser for Savalens utviklingspotensial og i
hvilken grad man eventuelt kan hente drahjelp i regionens reiselivsaktivitet eller må
gjennomføre det meste i form av ”egeninnsats”.
Sterke sider

Svake sider

 Svak reiselivsnæring i hele regionen. Store
sesongsvingninger. Liten trafikk fra utlandet.
 Svært avhengig av ferie og fritidsmarkedet.
 Kulturlandskap
 Mangler moderne hotell i dalen v/rv. 3
 Kultur og tradisjon, seterkultur,
 Mangler attraksjoner, aktiviteter og
Savalens historie.
opplevelser som trekker besøkende til
regionen.
 Aukrust og Aukrustsenteret.
 Mangler attraksjoner, aktiviteter og
 Flyplass på Røros, men må få
opplevelser som kan få de besøkende til å bli
muligheter til å ta ned større
mange dager i regionen (segmentavhengig)
fly.
 Lite lokalt/regionalt marked
 Nærhet til Røros, verdensarven  Få innbyggere, spredt bosetting, store
avstander internt i regionen
 Mye gjennomfartstrafikk på rv.

Stor avstand til Oslo og delvis Trondheim
3 (men vanskelig styrbar)
 Både for Oslo og Trondheim er det andre
 Arbeid med felles kommune liknende destinasjoner i kortere avstand enn
delplan for Savalen
Savalen
 Tynset kommune har egen
 Mye å ”ta igjen”. Svak reiselivsutbygging i
reiselivsstrategi, vedtatt i
regionen og på Savalen, mens Trysil, Oppdal,
og andre har hatt sterk vekst.
desember 2010

Knapphet på lokal/regional kapital
 Savalen – kompakt destinasjon
 Liten fylkeskommunal interesse for reiselivet i
med dyktige drivere.
Nord-Østerdalen, jf. høringsutkast for ”
 Et organisert aktørmiljø i
Regional plan for opplevelsesnæringer i
reiselivet på Savalen
Hedmark (2012-2017)”(mai 2011)
I Hedmark fylkeskommunes Plan for opplevelsesnæringene er opplevelsestilbud rangert
etter i hvilken grad de skaper sin egen trafikk, dvs. om de er: trafikkskapende,
retningsbestemmende eller trafikknytende.
 Naturkvaliteter (sjø/fjell =>
helårsdestinasjon)
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Trafikkskapende attraksjoner eller opplevelser er mål og motivasjon for reisen.



Retningsbestemmende attraksjoner eller opplevelser til å styre trafikken.



Trafikknytende attraksjoner eller opplevelser er ikke kjent for de besøkende på
forhånd, men de oppdages underveis.

Ut fra denne grupperingen, og også ut fra Savalens beliggenhet – 12 km fra rv. 3 – er det
klart at Savalen må være en trafikkskapende destinasjon. Savalen kan ikke basere seg på
tilfeldig besøkende som dropper innom (trafikknytende attraksjon), selv om det er mye
gjennomfartstrafikk på rv. 3. Savalen kan heller ikke vente mange besøk basert på at det
er en retningsbestemmende attraksjon, eksempelvis ved at folk undervegs fra Oslo til
Midt- og Nord-Norge velger å kjøre Østerdalen fordi de vil ta noen dager på Savalen.
Savalens ambisjon må være å skape sin egen trafikk, dvs. være en så attraktiv
destinasjon at besøkende har Savalen som sitt primære reisemål.
Dette standpunktet støttes også av at det er få andre lokale attraksjoner og
severdigheter som kan bidra til å trekke reisende til regionen. En uhøytidelig vurdering
gjort av VG i 2007 resulterte i at kun to steder (av alle med ’severdighetsmerke’) fikk
terningkast fire som det beste, resten fikk én og to. De to firerne var Jutulhogget og
Aukrustsenteret. Konklusjonen til VG var at de veifarende bør bruke sin besøkstid på de
to store museene på Elverum, Skogmuseet og Glomdalsmuseet. Begge disse ble
belønnet med terningskast 6. (Kilde:Arbeidets rett 06.08.2007.
http://www.retten.no/lokale_nyheter/article2914433.ece (sett 07.07.2011)
Ut fra denne vurderingen har ikke Savalen mange andre, lokale attraksjoner å støtte seg
på når de skal trekke besøkende til regionen. Røros er en trafikkskapende attraksjon,
men trafikken dit bidrar neppe mye til trafikken på Savalen. Aukrustsenteret kan utvikles
til å bli en trafikkskapende attraksjon, men dette krever store utbygginger og utvidelser
av tilbudet.
Det har undervegs i prosessen vært fremmet forslag om aktiviteter og tiltak som kan
fungere som tilleggsnæringer i landbruket (bygdeturisme). Det gjelder for eksempel
lokal matproduksjon, aktiviteter og opplevelser på setrene, tilrettelegging for ulike
naturbaserte aktiviteter, osv. Dette er et tiltaksområde som har fått mer fokus etter
hvert som inntjening i landbruket er blitt mindre og omstillingsbehovet større. Det er
først og fremst småskala og sesongpreget virksomhet, og vil neppe gi destinasjonen noe
løft i forhold til dagens situasjon. Det er vanskelig å finne pålitelige tall for
næringseffekten i slik virksomhet, men mye tyder på at både omsetningen og
lønnsomheten er lav for svært mange.
Trendene i norsk reiseliv indikerer at det er byene og spesialiserte reisemål som vokser.
Byene vokser først og fremst på lokalmarkedet (servering) og den yrkesbetingede
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trafikken. Trafikknutepunkt som Gardermoen og Værnes ser ut til å ta en økende andel
av møte- og kurs-/konferansetrafikken. En slik lokalisering vil dessuten redusere behovet
for overnatting i forbindelse med slike reiser. Ellers er det spesialiserte reisemål, basert
på norsk ferie- og fritidsbetinget trafikk, som har vist en noe gunstigere utvikling enn
resten av landet i perioden 1997-2008. Også veksten i fritidsboliger har i samme periode
vært svært konsentrert til større vintersportsdestinasjoner. På aktivitetsmarkedet - og
særlig ungdomssegmentet - vil norske destinasjoner møte konkurranse ikke bare
nasjonalt, men også internasjonalt. Nesten uansett trender i norsk og internasjonalt
reiseliv i dag, kan Savalen ikke basere seg på å ”flyte med”. Det må jobbes aktivt,
langsiktig og mest sannsynlig på tvers av trender.
Oppholdstiden, hvor lenge de besøkende blir på et sted, varierer sterkt. Om vi ser bort
fra storbyer, med et bredt utvalg av museer, kunstutstillinger, butikker og andre tilbud,
er opphold over mange dager knyttet til at folk kan gjøre noe selv, ikke bare se. Av de tre
nevnte attraksjonene, Røros, Aukrustsenteret og Savalen, er det bare Savalen som kan
ha ambisjoner om å få mange besøkende som blir værende i flere dager, kanskje en uke.
Dette i seg selv innebærer at Savalen burde stå sentralt i det offentliges arbeid med
reiselivsutvikling i Nord-Østerdalen.
Jakobsen og Espelin (2010) lanserer tre strategier som reiselivsnæringen og
enkeltbedriftene kan følge for å vinne markedsandeler internasjonalt. Prinsippene vil
kunne overføres også til nasjonalt, og kanskje regionalt, nivå:


Industrialisering – stor skala, effektiv logistikk og standardiserte prosesser og
produkter – er nødvendig for å gjøre reiselivsopplevelsene mer tilgjengelige for
store kundegrupper, for å redusere kostnadsnivået og for å skape forutsigbar
kvalitet. Dette er en strategi som ofte brukes for utvikling av generiske
produkter, dvs. produkter uten lokal forankring, og som i prinsippet kan tilbys
tilnærmet likeverdig mange steder (”kopiprodukter”).



Selvbetjening – det vil si å overlate de mest arbeidsintensive prosessene til
kundene – vil bidra til å redusere lønnskostnader og styrke den kostnadsmessige
konkurranseevnen. Selvbetjening bør kombineres med industrialisering eller
med unike opplevelser, den tredje strategien;



Unike opplevelser – som oppfattes som eksklusive og dermed kan selges langt
dyrere enn standard produkter – vil bidra til at næringen kan leve med et høyere
kostnadsnivå enn konkurrentene i andre land.

Dette er ikke tre alternative strategier. Selvbetjeningstrenden er klar, og kan kombineres
både med industrialisering og med unike opplevelser. Umiddelbart framstår kanskje
unike opplevelser som en attraktiv strategi for Savalen, men det bør fortrinnsvis være
opplevelser basert på aktiviteter. Dette ligger i Savalens tradisjon, og særlig naturbaserte
aktiviteter vil kunne framstå som en av Savalens sterke utviklingssider. Den store
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utfordringen her ligger i volumet. Hvor store volumer av høyt prisede unike opplevelser
kan en få solgt? Generiske produkter skaper sjelden grunnlag for høye priser (basert på
eksklusivitet), bare store volumer i de vellykkede tilfeller. Med tanke på arbeidsplasser
og verdiskaping er volum avgjørende. Volumdrivere er avgjørende for framtida for
Savalen som reiselivsdestinasjon. En bør derfor trolig tenke seg en kombinasjon av unike
opplevelser og storskala, industrialisert reiselivsproduksjon på samme destinasjon.
Bredde i tilbudet kan være viktig for å nå ulike segmenter i markedet, og skape volum,
men da må en ha stort markedspotensial og et mottaksapparat som er oppdatert på
samtlige tilbudselementer. For trafikkskapende attraksjoner er det likevel slik at de
fleste besøkende kommer for spesielle aktiviteter/opplevelser. De har klare motiv for
valg av reisemål. Det betyr at profileringen og markedsføringen må være smalt innrettet
mot det enkelte segment, men at destinasjonen har bredde i tilbudet for å kunne nå
mange segmenter, forutsatt at de ikke konkurrerer innbyrdes. Allerede i dag satses det
på en tidsmessig segmentering rettet mot relativt smale markedssegmenter. Ved siden
av friluftsliv og sport, er Savalen i dag profilert på helse, velvære, spa og nisser. Dette er
segmenter som ikke er basert på unike kvaliteter ved Savalen som destinasjon, og som i
prinsippet kan produseres mange steder. Generiske produkter vil være mer utsatt for
priskonkurranse enn produkter med utgangspunkt i unike opplevelser. Med en
langsiktig, målrettet satsing, eksempelvis på ”nisseopplevelser”, kan Savalen få et
konkurransefortrinn som gjør at produkter som i utgangspunktet er generiske blir
knyttet til Savalen som et unike ”Savalenprodukter”.
Savalen 2020 trekker opp to mulige utviklingsretninger for Savalen: ”En kan velge å være
et regionalt reisemål, med omsetning og arbeidsplasser på dagens nivå, eller utvikle
destinasjonen til et internasjonalt reisemål.” Det finnes selvsagt også et alternativ der
Savalen forvitrer, slik svært mange høyfjellhoteller har gjort de siste 20-30 årene.
For å lykkes med vekstalternativet må mange betingelser oppfylles:






Langsiktig offentlig satsing på reiselivsutvikling i Nord-Østerdalen og Savalen.
Kommuner, region, fylkeskommune, Innovasjon Norge.
Den fortsatte utviklingen av kommersiell reiselivsvirksomhet må konsentreres til
nordenden av Savalen-Savalgrenda.
Definere potensielt trafikkskapende og retningsskapende attraksjoner i
regionen, som kan videreutvikles. Aukrustsenteret kan ha potensial til det.
Forutsetter nye/eksterne investorer, og langsiktig offentlig satsing.
Videreutvikle aktiviteter rettet mot opplevelser på Savalen. Volumkrevende
attraksjoner må vurderes nøye. Profilering, markedsføring, salg.
Markedsanalyse?
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Utbygging av intern infrastruktur på Savalen. Alle infrastrukturtiltak (skilting,
merking, rydding av løyper og stier, rydding av badeplasser, med mer) er bra,
men gir ikke automatisk sysselsetting og lønnsomhet, og skaper ikke mer trafikk.
En fortsatt konsentrasjon ved etablering av fritidsboliger i området vil trolig
gagne en fortsatt destinasjonsutvikling på Savalen og ha et større
markedspotensial. Konsentrasjon vil også bidra til å begrense påvirkningen på
natur- og kulturlandskapet rundt Savalen.
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Vedlegg 1

Fritidsboliger i Nord-Østerdalen. 1997-2010/11.
Indeks
Rendalen
Tolga
Tynset
Alvdal
Folldal
Os
Nord-Østerdal

1 997
100
100
100
100
100
100
100

98
100
101
101
101
101
102
101

99
101
101
103
102
101
103
102

Antall enheter
432 Rendalen
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
441 Os
Nord-Østerdal

2 055
488
1 630
761
514
915
6 363

2 055
491
1 653
765
518
933
6 415

Antall omsetninger
432 Rendalen
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
441 Os
Nord-Østerdal

34
3
20
5
9
7
78

Samlet oms.beløp, tkr.
432 Rendalen
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
441 Os
Nord-Østerdal

432
436
437
438
439
441

Beløp pr. omsetning, tkr.
432 Rendalen
436 Tolga
437 Tynset
438 Alvdal
439 Folldal
441 Os
Nord-Østerdal
Hedmark
Norge

2 000 01
02
03
04
05
06
07
08
09
103
105
106
108
110
112
115
116
118
120
101
105
111
113
114
115
119
119
123
124
104
105
105
106
107
107
108
109
109
111
102
102
103
103
104
104
105
103
103
102
105
108
110
110
113
114
115
120
122
124
103
104
108
108
109
111
113
114
111
110
103
105
106
107
109
110
112
113
114
115

2 010
121
126
111
102
111
112
115

11
123
141
111
103
105
115
116

2 080
493
1 671
775
520
940
6 479

2 120
495
1 692
775
540
943
6 565

2 160
511
1 705
777
553
953
6 659

2 185
542
1 707
783
563
988
6 768

2 215
550
1 720
786
563
989
6 823

2 269
557
1 739
793
579
1 001
6 938

2 299
563
1 744
794
588
1 013
7 001

2 358
579
1 763
798
591
1 030
7 119

2 390
582
1 769
786
617
1 041
7 185

2 433
599
1 774
787
628
1 014
7 235

2 458
604
1 811
776
636
1 010
7 295

2 495
614
1 803
780
573
1 027
7 292

2 525
690
1 811
787
542
1 052
7 407

30
7
22
2
6
10
77

36
13
25
10
11
9
104

27
6
17
3
10
11
74

35
12
31
8
4
9
99

38
3
21
9
7
16
94

28
11
25
15
3
11
93

34
12
38
16
7
20
127

30
6
34
9
8
20
107

48
12
43
12
3
20
138

51
8
67
10
15
19
170

37
6
20
13
8
22
106

32
7
25
6
11
25
106

38
10
30
5
6
14
103

5 763
238
3 993
617
2 163
1 223
13 997

9 087
890
3 957
:
1 030
1 510
16 474

7 520
1 311
4 068
1 435
3 551
2 932
20 817

9 861
665
3 778
795
2 571
3 780
21 450

8 491
3 141
8 916
1 610
1 025
2 284
25 467

13 282
1 180
6 415
3 140
2 110
6 230
32 357

14 617
2 462
7 829
1 860
738
3 821
31 327

12 557
3 285
24 595
3 574
1 750
9 749
55 510

21 297
1 831
17 615
3 705
1 977
12 925
59 350

27 731 36 729
4 760
3 648
26 838 53 209
6 555
3 072
3 540
9 584
17 225 17 439
86 649 123 681

22 647
1 480
9 275
6 064
5 700
21 160
66 326

22 612
5 830
22 375
5 067
9 917
28 033
93 834

18 783
4 175
18 644
3 590
4 379
16 226
65 797

170
79
200
123
240
175
179

303
127
180
:
172
151
220

209
101
163
144
323
326
200

365
111
222
265
257
344
290

243
262
288
201
256
254
257

350
393
305
349
301
389
344

522
224
313
124
246
347
337

369
274
647
223
250
487
437

710
305
518
412
247
646
555

578
397
624
546
1 180
861
628

720
456
794
307
639
918
728

612
247
464
466
713
962
626

707
833
895
845
902
1 121
885

494
418
621
718
730
1 159
639

217
353

298
378

289
431

439
516

460
575

527
643

529
645

802
807

710
829

841
979

968
1227

1272
1309

1399
1359

973
1338
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Vedlegg 2
Innspill fra gruppearbeid. Workshop Savalen.
Gruppe 1

1. Tilbudene på Savalen: Hva
trengs av videreutvikling,
komplettering og nye tilbud
og infrastruktur?

2.Hvordan bør veien stakes ut
videre med hensyn til
hytteutvikling?

3.Hvordan bør samarbeidet
mellom ulike aktører (private
og offentlige) på Savalen
organiseres?

Gruppe 1
Ivar Ystad(leder), Olov Grøtting, Gunn Hvamstad, Siv Bjørnvåg og Morten
B. Often (sekretær).
•Utnytte sjøen bedre. Legge til rette for større båter som kan frakte flere
personer. Krever infrastruktur som større brygger etc. Fiskeopplevelser kan
være en del av dette. Kombinasjon av vannopplevelser og det å se naturen
rundt Savalen fra sjøsida.
•Utnytte eksisterende tomter/hytter rundt sjøen (turisme/utleie).
Utgangspunkt for aktiviteter.
•Felles og enhetlig merking av sykkelveier/naturstier/andre ferdselsveier.
Hva som er en godt merket løype avhenger av hvem som bruker løypa.
•Aktiviteter som snøskuterkjøring og vannskisport er betente. Men hvorvidt
disse aktivitetene skal være mulig å bedrive i kontrollerte former må avklares
i delplana slik at man slipper dispensasjonssøknader i ettertid.
•Er dykking aktuelt som tilbud?
•Kombinasjon av nye hytteområder samt utvikle gamle, også setergrender.
Bør gi mulighet for setergrender å legge til rette for aktivitetsopplevelser
med de endringer som bygningsmassen da må gjennomgå for å få det
praktisk. Dette kan gjøres innvendig uten at uttrykket fra utsiden ødelegges.
•Legge til rette for tomter med utsyn mot sjøen.
•Videreutvikling av regulerte felt kan både bety fortetting og utvidelse.
•Nye felt bør etableres i sørenden/Gardvikåsen.
•Ikke behov for nye felt i nord, fortsatt mange tomter ledig.
Aktuell tilnærming som ble diskutert:
•Videreutvikle dagens samarbeidsarena.
•Nytt overordna forum
Gruppa var enig om at en kombinasjon av disse vil være hensiktsmessig.
Representasjon fra hele det geografiske området er viktig, både fra private og
offentlige aktører.

52

Gruppe2

1.Tilbudene på Savalen: Hva
trengs av videreutvikling,
komplettering og nye tilbud
og infrastruktur?

2.Hvordan bør veien stakes ut
videre med hensyn til
hytteutvikling?

Gruppe 2
Per Morten Hektoen, Olav Odden, John Strømshoved, Olav Strypet, Per
Arne Aaen (sekretær)
-Infrastruktur er viktig.
oDagens hovedadkomst har får dårlig standard. Status i dag er fylkesveg.
oVeg rundt sjøen må utbedres for å få en god helhet i områdebruken.
oUtvikle løypenett som en del av et større nettverk i hele regionen, alt fra
Rondane til Røros osv. Fotturer, ski, hest, hund, sykkel etc.
oLandskapstiltak, skjøtsel => Utsikt til sjøen fra veier og andre ferdselsårer
er viktig.
-Sjøen.
oStørre båt, ”Savalen fjellcvruise”. Kan både være opplevelsen i seg selv,
med full servering etc. Kan også være transport for å bruke annen type
aktivitet i retur, eksempelvis opplagte fjellturer etc.
oBruk av fisken sammen med historiefortellingene i en riktig atmosfære som
selger.
-Komplettering gjennom et servicebygg som samler folk og gir intimitet.
-Sommeraktivitet. Sykling og ulike arrangement.
-Lokal snøscooterled som er adskilt fra annen aktivitet som kjørevei og
skiløyper.
-Det er lagt til rette for mye utbygging i nord med mye ledige tomter. Dette
tilbudet kan virke homogent og ensartet.
-Viktige elementer å ta med er kvaliteter og aktivitet som aktiv setring,
beitebruk, kulturlandskap etc.
-Viktig med kartlegging av viktige tema. Vilt, beitebruk, vegetasjon etc.
NB! Vegetasjonskartlegging er gjort.

3.Hvordan bør samarbeidet
mellom ulike aktører (private
og offentlige) på Savalen
organiseres?

Investeringsfondet Savalen nord (stiftelse med en ekstern styreleder):
i.
Grunneierlaget
ii.
Utbyggere
iii.
Drivere
iv.
Kommunen
Savalen forum!
Bør noe av dette utvides til å dekke hele området på tvers av kommunene?
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Gruppe 3

1.Tilbudene på Savalen: Hva
trengs av videreutvikling,
komplettering og nye tilbud
og infrastruktur?

2.Hvordan bør veien stakes ut
videre med hensyn til
hytteutvikling?

3.Hvordan bør samarbeidet
mellom ulike aktører (private
og offentlige) på Savalen
organiseres?

Gruppe 3
Jan Klemmetvold(leder) Roar Maske, Paal Hansen- Møllerud, Erling
Straalberg, Bersvend Salbu, Gunnhild Ryen (sekretær).
•Infrastruktur og vei forholdene bør oppgraderes. Veiene bør oppgraderes til
helårsveier. Det er viktig å se økt bruk og investeringer på vei i sammenheng
med økt hytteutbygging og satsing på reiseliv.
•Stier, buer og gapahuker må gjøres lettere tilgjengelige.
•Bør utvikle aktivitetstilbudet og tilknytningen ned til sjøen, og tilrettelegge
bedre på og rundt sjøen. Bedre tilrettelegging for isfiske – terskel i sjøen er
nevnt tidligere.
•Er snøskuter aktuelt?? Er det dette folk vil ha ved Savalen?
•Bør få brukt setrer med aktivt – utvikle reiselivstilbud av lokale tradisjoner.
•Kafè i området rundt sjøen, gjerne i forbindelse med en seter og lignende.
•Fokus på geologi i området å bruke dette i turisme/reiseliv.
•Båtnaust og brygge felter rundt sjøen, får samlet båter og unngår at det
ligger rundt hele sjøen.
•Aktiviteter med dyr.
•Viktig å utvikle tilbud som kan ta imot busser og lignende.
•Realisere mindre anlegg/rasteplasser og lignende rundt sjøen/ute på
holmene.
•Helhetlig løypenett også ut i regionen: viktig i internasjonal markedsføring.
Det er viktig å ha et regionalt perspektiv innen reiselivsutviklingen.
•Dansegalla og lignende kulturelle aktiviteter er positivt.
•Nye felt bør etableres i Alvdal, i Tynset er det fortsatt mange ledige
hyttetomter som bør selges/bygges ut før en legger ut nye felt. Bør ikke
legge ut tradisjonelle store felter, men heller mindre felter innimellom som
ikke blir så dominerende i terrenget.
•Ikke behov for nye felt i nord, fortsatt mange tomter ledig.
•Videreutvikle dagens samarbeidsarena, dette fungerer bra, men viktig gå få
med aktører fra hele området.
•Grunneiersamarbeidet kan bedres.
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