
Samlet sett er dagens kunnskapsstatus om de lokaløkonomiske virkninger ganske bra. Det finnes en 
del kunnskap om hvordan lokalisering og standard virker i forhold til hva slags lokaløkonomiske 
effekter en forventer å oppnå. På denne siden presenteres en del eksempler av studier som er gjort. 
Det er viktig å huske at ingen tall er etterrettelige for andre områder og tidspunkter enn der studiene 
er gjennomført. Tallene er blant annet avhengige av lokalisering, hva det finnes av lokalt tilbud og 
butikker, tidsbruk, hvem som eier.

Velvin et al (2013) og Velvin og Kvikstad (2010) vurderer betydningen av hytteturismen for 
lokaløkonomisk utvikling I rurale kommuner i Norge med fokus på Buskerud. Størrelse og standard av 
fritidsboligen er viktige faktorer i forklaringen av variasjonen av årlig forbruk blant fritidsboligeiere. 
Like viktig er brede handelsstrukturer i rurale områder. Autoren(e) konkluderer med at høystandard 
fritidsboliger gir størst potensial for rural vekst. Men oppussing av eldre skaper også lokal 
verdiskaping (ettermarkedet). Det poengteres at hyttebasert reiseliv omsetter mer enn 
hotellvirksomhet i fylket. Strand (2018) om verdiskaping i Ringebu, Stene og Haugset (2012) om 
økonomiske effekter av hytteturisme i Lierne og Müller (2010) om utvikling i Norra Bohuslän kommer 
til lignende konklusjoner. Andre rapporter som Ericsson og Hagen (2011) ser verdiskaping i rurale 
områder sterkt knyttet til utviklingen av reiselivet samt fritidsboliger. 

Ett eksempel på pengebruk: 
Brukerundersøkelsen gjennomført av Norsk Turitsutvikling (Lier og Solbakken 2019) omhandler ulike 
fritidsbostedsundersøkelser gjennomført ved typiske fjelldestinasjoner i Austlandsområdet. 
Fritidsboligen er i bruk opp mot 60 døgn i året. Analysen viser et forbruk av matvarer på kring kr. 500, 
- per døgn per fritidsbosted. Det betyr at det legges igjen i gjennomsnitt kr. 30 000,- per år i de lokale 
nærbutikkene. Deltidsinnbyggeren er ofte lojal og ønsker å støtte opp om lokal handel. 94 prosent av 
de som har hytte i Sel kommune sier de benytter seg av lokale matvarer når de er på fritidsboligen. 
Ved å tilpasse næringsvirksomhet og tilbud til deltidsinnbyggeren sine ønsker og behov kan lokalt 
næringsliv øke verdiskapingen. Dette gjelder god tilgang til lokalbutikk med et godt vareutvalg. Det 
etterlyses et bredere vareutvalg, ferskvarer, bakeri mv. og bedre åpningstider for butikker tilpasset 
en mobil befolkning.

Å legge til rette for økt bruk av fritidsboligene også utenfor høysesong er viktig for den lokale 
verdiskapingen. Flere bruksdøgn betyr som regel høyere omsetning for lokale butikker. Kommunen, 
utviklingsaktører og lokalsamfunnet bør se på mulighetene for å legge til rette for nødvendig 
infrastruktur, aktivitetstilbud og arrangement, som gjør det attraktivt å bruke fritidsbustaden enten 
selv eller via utleie så ofte som mulig. Det vises videre til at handlemønsteret, spesielt for små 
kommuner som Sel, er regionalt snarere enn lokalt.  

Ett eksempel på investeringer 
Ifølge en ringvirkningsanalyse av reiselivsnæringen i Oppdal (Enger et al 2013) beløp det 
reiselivsrelaterte forbruket og realinvesteringer i Oppdal seg til om lag 318 millioner kroner. I tillegg 
skaper reiselivsnæringen i Oppdal 375 millioner kroner utenfor kommunens grenser. Omsetningen 
direkte relatert til hyttebygging beløp seg til 71 millioner kroner i Oppdal. De eksisterende hyttene i 
Oppdal skapte etter disse beregninger til sammen en omsetning, i form av oppussing, offentlige 
avgifter og andre faste utgifter, på 27 millioner kroner i kommunen. Besøkende til disse hyttene 
hadde et variabelt forbruk i Oppdal på 85 millioner kroner. 

Ringvirkninger 
I tillegg til undersøkelser dedikert til fritidsboliger finnes en del ringvirkningsanalyser av reiseliv 
generelt, inkludert fritidsboliger, som delvis inkluderer sysselsetting (se Ericsson et al 2010; Fjose 
2011; Holmen og Fjose 2012; Løge og Iversen 2014; Jacobsen 2019; Jacobsen et al 2019). Reiseliv 
skaper store ringvirkninger for ulike virksomhetstyper fra hotell og serveringssteder til bygg- og 
anleggsbransjen og varehandel. I mange tilfeller kan det være vanskelig å isolere hvor store inntekter 
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tilreisende fra andre deler av landet og utlandet skaper og hvilke aktører som tjener penger på disse. 
Gjøvikregionen, Hadeland og Ringerike har mange tilreisende som både bor på hoteller, 
campingplasser og hytter i området og som bruker penger på dagligvarer, kultur, byggevarer og mye 
annet. Ifølge Menons beregninger skaper tilreisende forbruk en direkte omsetning 1,17 milliarder 
kroner i storregionen Gjøvik – Hadeland – Ringerike. Den direkte omsetningen fører til en videre 
omsetning på 320 millioner kroner hos underleverandører i området. Beregninger tilsier at den 
reiselivsrelaterte omsetningen tilsvarer 1163 arbeidsplasser i storregionen. Størst omsetning tilfaller 
bygg- og anleggsbransjen, mens overnattingsbransjen sysselsetter flest på bakgrunn av tilreisende 
(Grünfeld et al 2018). 

Forbrukere 
Når det gjelder forbrukssiden er det etter hvert flere publikasjoner som belyser situasjonen. Vittersø 
(2012) har undersøkt forbrukets betydning for bygdeutvikling med utgangspunkt i lokal mat og 
hytteliv. Avhandlingen konkluderer med at disse to aspektene bidrar positivt til rural utvikling og 
forbinder det rurale og det urbane på nye måter. Faren er at en kommersialisert rural utvikling 
betjener en nisje marked for eksklusive forbrukere og et vidt perspektiv burde inkludere sosiale, 
etiske og miljø aspekter for å skape bærekraftige samfunn. Forskningen bør også se nærmere på 
hvordan lokalmat kan markedsføres bedre og hvordan forskjellige representasjoner av det rurale kan 
oppleves. 

Samlet sett kan vi si at det er viktig å skille mellom bruksbetinget forbruk og annet forbruk. De 
besøksbetingede virkningene på kort sikt er enklest å identifisere og kartlegge, men gir ofte små 
effekter lokalt. Økt omsetning i varehandel kan tjene som eksempel, men liten sysselsettingseffekt. 
Forhold som bidrar til besøksuavhengig sysselsetting og «fraværsbetingede tjenester», som tilsyn, 
brøyting, destinasjonsfunksjoner/-ledelse, osv. vil delvis være mindre sesongavhengige og gi grunnlag 
for større verdiskaping. Denne typen oppgaver kan ofte også passe godt i lokale økonomier, og 
derfor bedre bidra til lokal utvikling. 

Lerfald og Ericsson (2018) konkluderer med at et oppholds betingede forbruket ikke er så stort i 
Rollag kommune, men det skyldes vesentlig manglende lokale tilbud. Stene og Haugset (2012) om 
økonomiske effekter av hytteturisme i Lierne kommer til samme konklusjon. Næringsutvikling med 
basis i fritidsinnbyggerne bør særlig vurderes i form av videreutvikling av vaktmestertjenestene det 
allerede er etterspørsel etter. Denne typen tjenester gir større sysselsettingseffekter og verdiskaping 
lokalt enn omsetning i kolonial og bensin. 

Lokaløkonomiske virkninger er et område vi vet forholdsvis mye om, og som framfor alt har vært 
fokusert i forbindelse med de fleste hytteundersøkelser i Norge. Det gis i disse rapportene grundige 
resultater for forbruk lokalt som kan tilbakeføres til egenskaper ved fritidsboligens lokalisering og 
standard. Den absolutt viktigste forutsetningen for de oppholds betingede lokaløkonomiske 
virkningene er volumet på bruken av fritidsboligene, og bruken er svært nært knyttet til standard og 
tilgjengelighet. I tillegg er lokalt tilbud og avstand til dette viktig for forbruket. 

Bruksfrekvens er viktig for pengebruk 
Undersøkelser viser at eierne av velutstyrte hytter med full teknisk standard, helårsvei og 
beliggenhet nær alpinanlegg bruker mer penger i fritidsboligkommunen enn eierne av enklere hytter 
(Ericsson og Flognfeldt 2018,). Moderne fritidsboliger stimulerer til økt bruk. Det er likevel slik at den 
relative næringsmessige betydningen av hytter kan være vel så høy i et område med hytter med 
enklere standard dersom det bare er mange nok hytter. 

Økning i brukstid 
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Brukerundersøkelse Brukstid (døgn) 
Farstad et al. 2007 36-44 
Stene og Haugset 2012 45 
Velvin 2013 30-50  
Lerfald og Ericsson 2018 64 
Ericsson og Flognfeldt 2018 67 
Lier og Solbakken 2019 60 

 

Bruksfrekvensen av fritidsboligene synes å være stigende, noe som kan settes i sammenheng med 
høyere standard på fritidsboligene, mer bruk av hjemmekontor for enkelte grupper mv. Eierne av 
moderne, høystandard fritidsboliger bruker disse i gjennomsnitt 15 døgn mer enn de som har oppgitt 
at de har en tradisjonell hytte. Økt fasilitetsnivå gir økt hyttebruk, lengre reisevei – spesielt om 
vinteren – gir mindre hyttebruk. Fritidsboligerbrukere som har et tettsted i nærheten, legger igjen 
større omsetning enn de som ikke har et tilsvarende tilbud i nærheten. Det innebærer at kommuner 
bør planlegge hyttefelt i tilknytning til eksisterende handelssenter. 

TØI har gjort analyser av bl.a. økonomiske virkninger av reiseliv i Hol, Hemsedal (2006) og Voss 
(2007). Disse indikerer at mer langsiktige/næringsmessige virkninger kan være avhengig av hvordan 
utbyggingen er organisert og hvor det foregår; I hvilken grad lokale utvikler selv vs. selger råtomt til 
eiendomsutviklere. Lokal kontekst og forhold spiller dermed inn. De største forskjellene syns å kunne 
tilbakeføres til organiseringen av utbyggingene, dvs. i hvilken grad det er lokale som står for 
utbygging og salg eller om man slipper til store aktører som kjøper opp utbyggingsområder og tar ut 
fortjenesten av utviklingen. Dette er imidlertid ikke systematisk undersøkt.  
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