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Definisjon destinasjonsutvikling

«Destinasjonsutvikling eller reisemålsutvikling dreier seg om et systematisk 
arbeid med å utvikle reiselivsprodukter på en destinasjon / reisemål. Det er 
en prosess som skjer i samarbeide mellom offentlige aktører og det private 
næringsliv. I tillegg involveres ofte aktører fra forskjellige sektorer for å 
belyse ulike aspekter på en destinasjon og å sikre at den beste løsning nås» 
(Nordland Fylkeskommunes hjemmeside)

«Reisemålsutvikling er et systematisk arbeid for helhetlig utvikling av et 
sted/reisemål/destinasjon, basert på turistenes ønsker og behov, de 
fastboendes ønsker og behov, bærekraftige helhetsperspektiv for utvikling, 
samt reisemålet forutsetninger og muligheter.» (Innovasjon Norge, 
Håndbok for reisemålsutvikling)



Et viktig spørsmål først

Er det en motsetning mellom å utvikle destinasjonen og ivareta både 
grense mot Gropmarka og høgfjellet?

Mitt svar er et klart nei.

Derimot er det slik at det nettopp er kvalitetene det gir Nordseter å 
være annerledes som gjør at destinasjonen har et så stort potensial. 
Men det krever at det åpnes opp for utvikling utenom Gropmarka og 
Høgfjellet 



En lang historie, men lite 
systematisk arbeid i senere tid

• Mangler helhetlig plan for 
utvikling på Nordseter

• Ikke egen organisasjon som jobber 
for destinasjonsutvikling

«Nordseter, der det ligger mellom Hafjell og 
Sjusjøen, viser hvor lite man ønsker utvikling 
velkommen på Lillehammer» Gjøvik-basert 
eiendomsutvikler januar 2018 



Utvikling i hytter – utvalgte 
kommuner
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Utvikling i antall hytter indeksert 
(1998=100)
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Fritidstomter til salgs i 
Lillehammer per i dag 

• Kilde finn.no

Tomtefelt Tomter tilgjengelig 

(2017 i parentes)

Av opprinnelig

Nordseter Fjellgrend 

Jøra

2 (6)

98*
Nordseter Fjellgrend 

Boligpartner

2 (5)

Lillehammer Sæter III 5 (43) 52

Sjoga 5 (8) 40





Hvordan er vi så rigget i 
Lillehammer-regionen?

Rimelig bra:

• Vi har solide hytteprodusenter med regional tilhørighet som gir 
regional verdiskaping

• Vi har stor bredde i håndverkerbedrifter

• Vi har en attraktiv varehandel som også tilbyr netthandel

• Vi har gode restauranter med variert

Det bør være mer å hente på tjenestetilbudet til hytteeierne



Estimat for ringvirkninger

• Bakgrunn for estimat
• I gjennomsnitt 67 bruksdøgn 184 persondøgn (hyttebruksundersøkselse

Sjusjøen*)

• Om vi så legger til grunn et omtrentlig forbruk på 3000 kroner per bruksdøgn 
og at cirka 80 % legges igjen i nærområdet (esimat basert på 
hytteundersøkelse Skeikampen**), så gir det totale ringvirkninger på MNOK 
245

• Som går til håndverkere, varehandel, restauranter, tjenesteytere og andre

*Østlandsforskning 2018
**Norsk Turistutvikling



Grensesnitt planprosess og 
destinasjonsutvikling

• Vår rolle som kommune er å være tilrettelegger. Det innebærer å 
være en aktiv aktør

• Tilretteleggingen skal både føre til og stimulere til at andre aktører 
presterer og realiserer.

• En plan er bare et virkemiddel – aldri et mål. Vi holder oss aldri med 
en plan for å holde oss med en plan.

• Aktører som faktisk skal realisere ambisjonene i planen etter vedtak, 
må være en sentral del av planprosessen. Manglende integrering i 
prosess fører (nesten) alltid til at vi bruker mye energi på å produsere 
en plan som er død i det den er vedtatt.



Hvordan jobbe med destinasjonsutvikling?

• Destinasjonsutviklingen må aller først avklare hva destinasjonen skal 
være for hvem, hva som er destinasjonens avgrensing og hvordan 
destinasjonen integreres med tilgrensende områder. I Nordseters 
tilfelle innebærer det:

• Å legge et løp og legge føringer som både stimulerer til utvikling og samtidig bestemt bevarer destinasjonen 
konseptuelt som et setermiljø. 

• At det må gjøres noen klare kartavgrensinger mot Gropmarka og mot fjellet.

• At fokuset særlig må rettes mot de delene av planområdet som har potensial til utvikling

• Å legge til rette for og stimulere til økte besøkstall, dette er helt nødvendig for å legge til rette for at kommersielt 
drevne tilbud (spisesteder, organiserte opplevelser/aktiviteter og handel) skal kunne lykkes. En destinasjon som er 
lagt til rette for dette, vil komme inn i en positiv spiral og vil kunne fremstå som vital, attraktiv og trivelig. En 
destinasjon som ikke er lagt til rette for dette, vil forfalle og dø.

• Gjort riktig er det fullt mulig å øke antallet fritidsboliger betydelig gjort på en måte som både ivaretar og bygger opp 
under hva destinasjonen skal være for hvem. Tilsvarende kan et lite antall nye fritidsboliger ødelegge destinasjonen



Suksesskriterier for at planen skal bli noe 
mer enn en plan

En plan må legge til rette for at andre enn kommunen kan realisere. Noen sentrale 
punkter for å få til det:

• De som skal realisere må forstås som gruppe. Den omfatter grunneiere, eiendomsutviklere og servicetilbyderne 
(opplevelser, servering, overnatting, varehandel, servicetjenester etc).

• De som skal realisere må stimuleres til å samarbeide. Best er det om de organiserer seg formelt, men det kan være 
tilstrekkelig om samarbeidet bare er operasjonelt. Det siste muliggjør fremdeles utvikling av en vital destinasjon som 
ivaretar et bredt spekter av interesser, men den krever sterkere/mer omfattende involvering fra kommunens side.

• Realiseringsaktørenes strategiprosess for å utvikle destinasjonen kan med fordel gå parallelt med vår planprosess, 
men den må ligge et steg fremfor. Denne arbeidsformen har to klare gevinster: Den både stimulerer/presser 
aktørene til å måtte prestere/være konstruktive og bidragende til momentene planarbeidet er ment å konkretisere. 
Og vi sikrer oss at planen blir operativ og tilretteleggende.

• Kommunen må stille krav, men være forutsigbar
• .



Hvordan jobbe med destinasjonsutvikling?

Kilde: Håndbok for reisemålsutvikling, Innovasjon Norge



Nordseter har i utgangspunktet 
alle forutsetninger

• Mengder av lett tilgjengelig natur

• Verdens beste skiløypenett

• Kort vei til en attraktiv by

• Muligheten for miljøvennlig transport

• Kapitalisere på en sterk merkevare

• Store ikke utviklede områder



Nordseter som reisemål

• «Begrepet reisemål blir her brukt om et geografisk sted som besøkes av 
tilreisende turister fordi stedet har kvaliteter, tilrettelagte tilbud og gir 
opplevelser som gjør det verdt å reise til. Et sted blir med andre ord først et 
reisemål når det oppfattes som attraktivt av definerte målgrupper i 
markedet, dvs. at destinasjonen og tilbudet der har reell 
attraksjonskraft.»*

• Vi vet en god del om hva som gjør Nordseter attraktivt i dag, men mangler 
strategier for hva som utvikler destinasjonen på en riktig måte framover:
• Hvor mange hytter trengs det før det er marked for en dagligvarehandel eller for et 

utvidet restauranttilbud?
• Kan det gjøres attraktivt igjen å ha et skitrekk?
• Kan kommunikasjonen for gående bedres og gjøre det mer attraktivt?
• Vil et bedret busstilbud ha en betydelig positiv effekt?
• Hvilke aktører skal samarbeid om å realisere?

Kilde: Håndbok for reisemålsutvikling, Innovasjon Norge



Om veien videre

• Nordseter har alle forutsetninger for utvikling uten at det går utover 
Gropmarka og høyfjellet

• Det krever en langsiktig og strategisk tilnærming der kommunen går 
sammen med de som skal realisere

• Bli enige om ønsket utvikling og sette opp tiltak som bringer oss dit

• En plan er ikke et mål i seg selv, kun et virkemiddel


