
Reiseliv og samfunnsutvikling – to sider av samme sak
Regional kommunestyresamling, Lillehammer 

29.september 2021 

Hvordan har Trysil kommune samarbeidet med reiselivet om 
lokalsamfunnsutviklingen? Fallgruver og suksessfaktorer.



➢ Tørre fakta om Trysil
➢ Plangrunnlaget
➢ Hvordan kommunen og reiselivet samhandler
➢ Suksessfaktorer
➢ Fallgruver
➢ Framtidige utfordringer 

Temaer jeg vil berøre!



Tørre fakta om Trysil
Areal: 3 mill daa

Befolkning:  6.593

Antall besøkende 

høysesong: 60.000 

Fritidsboliger: 6.813

Antall godkjente senger: 43.400 (i Trysilfjellet)

Antall godkjente nye ubygde hytter: 1.800 (ellers i Trysil)

Kommersielle gjestedøgn:

Vinter:                                         903 022

Barmark: 128 453

Trysil kommune er en 

stor skogeier 600 000 daa

Trysil kommune er den tredje største grunneieren i 

Trysilfjellet 

Destinasjon Trysil 200 medlemmer

Budsjett 12 mill kr 

6- 8 ansatte 



Folketallsutvikling

Vekst etter 2016



Arbeidsplasser

Vekst etter 2013.



Plangrunnlag

➢ Kommuneplanen: arealdel og samfunnsdel 
➢ Reiselivsstrategi: 2012-2020, 2021 – 2030
➢ Næringsplan: 2015 – 2020
➢ Handlingsplan for bærekraft

Reiselivsstrategi for Trysil
2020–2030



Destinasjon Trysils oppgaver:
Øke attraksjonskraften og gjøre Trysil til et attraktivt sted å besøke 
og bo!

Reiselivsstrategien – en utviklingsstrategi for Trysil som reisemål
➢ Trysils gjestetilfredshet skal være høy
➢Trysil skal ha engasjerte ledere
➢Trysils skal bli et mer bærekraftig reisemål
➢Vekst i antall kommersielle gjester
➢Et mer helårig reisemål
➢Økt internasjonalisering
➢Vekst i næringslivet og antall arbeidsplasser 

Handlingsplaner for de strategiske hovedområdene
Årlig statusoppdatering og rapportering til KS og styret i Destinasjon Trysil

Reiselivsstrategien 2021- 2030
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Arbeidsplassvekst

Bosted

Vekst

Attraktivitetspyramiden

Hvordan skape mer 

attraktivitet?

Aktiv bruk av 

attraktivitetsteorien 

Tett samarbeid med 

Telemarksforskning



Suksessfaktorer

Samarbeid
➢ Grunneiersamarbeid – Trysilfjell Utmarkslag mfl
➢ Et sterkt destinasjonsselskap der kommunen er 

medlem og representert i styret
➢ I ulike prosjekter – ulike roller 
➢ I destinasjonsledelsen (Skistar, DT og kommunen)
Involvering
➢ I planprosesser som næringsplan, reiselivs-

strategien, nå områdeplan sentrum
➢ Ulike møtearenaer som Reiselivsforum, årlig 

presentasjon i kommunestyret, høstmøte, 
Trysilkonferansen og faste møtepunkt med hytte-
eierforeningene (jul og midtsommer)



Kunnskap og forståelse
➢ Om reiselivet, muligheter og utfordringer
➢ Om kommunens handlingsrom 

Avklaring av roller og forventninger
➢ Tydeliggjøring av kommunens roller

Suksessfaktorer,  fortsatt



Fallgruver

➢ Ulik oppfatning av hva reiseliv er
➢ Mangler en reiselivskategori i SSBs systemer – diskusjoner om 

tall  
➢ Ulik oppfatning av hva som er lovpålagt og hva som inngår i 

rollen som samfunnsutvikler
➢ Krevende og langdryge planprosesser 

som kveler engasjement 
➢ Manglende oppfølging av planer
➢ Gratispassasjerer



➢ Strategi for fritidsbebyggelse
➢ Bæreevnen i Trysilfjellet
➢ Infrastruktur
➢ Bærekraft - Transport
➢ Finansiering av fellesgoder

Utfordringer for samarbeidet  - dilemmaer som må 
avklares!



Takk for oppmerksomheten!

Gro Svarstad

Grensekomiteen Innlandet- Dalarna

Telefon: 951 35094

E-post: gro.svarstad@innlandetfylke.no

mailto:gro.svarstad@innlandetfylke.no%0b

