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Bakgrunnen for arbeidet 
 

Kommunestyret i Lillehammer kommune vedtok 26.03.20 kommuneplanens arealdel 2020 – 
2023 (2030). I kommuneplanens arealdel er Nordseter med tilhørende områder sørøst mot 
Heståsen underlagt hensynssone (gjennomføringssone) hvor det stilles krav om 
områderegulering.  

Nordseter består i dag av flere ulike delområder/hyttefelt, med ulike rammebetingelser. 
Dette har sammenheng med at områdene har blitt regulert og utbygd i ulike tidsperioder 
hvor det er vært ulike krav til utforming og standard på hyttene. En felles områderegulering 
vil kunne rydde opp i disse eldre planene og oppdatere rammebetingelsene for området som 
helhet. Samtidig kom det i arbeidet med kommuneplanen inn flere innspill på nye 
utbyggingsområder på Nordseter, i konsekvensvurderingen av disse ble det konkludert med 
at området trenger en helhetlig forvaltningsplan. 

Områdereguleringen for Nordseter ble vedtatt igangsatt av planutvalget 16.04.20. 

I kommuneplanen er det stilt følgende føringer til områdeplanen: 

3.26 Gjennomføringssoner (pbl. § 11-8 e – H810_01-03) 
3.26.1 Nordseter (H810_01) 

3.26.1.1 Det stilles krav om helhetlig områderegulering. 
3.26.1.2 Områdereguleringen skal omhandle: 

a. Kunnskapsgrunnlag som viser områdets natur-, frilufts- og     
landskapskvaliteter. 

b. Kartfesting av dagens situasjonsbilde. 
c. Mulighetsanalyse for framtidig utvikling som hensyntar: 

i. Landbruksinteresser. 
ii. Friluftsinteresser, herunder sti-/løypenett og kryssinger     
    mellom sti/løype og kjøreveg. 
iii. Natur og biologisk mangfold. 
iv. Kulturmiljøer og landskap. 
v. Utbyggingspotensiale og muligheter for ny fritidsbebyggelse,                                                                
    nye næringsarealer, vann og avløp, parkering, veg og trafikk,    
   behov for midlertidig og permanent lagring av masser. 

3.26.1.3 I forbindelse med områderegulering skal det fastsettes en byggegrense   
     mot fjellet og mot Gropmarka. 

Retningslinjer: Det tillates tiltak i tråd med gjeldende reguleringsplaner. 

 



 
 

Velkommen 
Knut Arne Vassdokken, leder av planutvalget i Lillehammer kommune, ønsket velkommen til 
samlingen. Nordseter er et viktig fjellområde for store deler av Lillehammers befolkning, 
samt mange tilreisende, og det er viktig å sikre en god forvaltning av området. Dette 
seminaret kan betraktes som starten på det videre arbeidet, og vil også være et ledd i å sikre 
medvirkning fra ulike berørte parter.  

Som en del av innledningen, ble det også vist et innslag fra NRK nyheter vedrørende 
etablering av nye hyttefelt: 

https://tv.nrk.no/serie/dagsrevyen/201908/NNFA19082319/avspiller#t=18m32s 

 

Fritidsboliger – vekst og verdiskaping 
v/ Merethe Lerfald – Høgskolen i Innlandet / Østlandsforskning 
Innledningsvis ble det presentert tall på utviklingen av antall hytter, samt hvor eierne av 
fritidsboliger i Lillehammerregionen og Midt-Gudbrandsdalen er bosatt. Sistnevnte vil ha 
kunne påvirke fritidsboligenes bidrag til den lokale verdiskapningen.  

 

Fig. 1. Lillehammerregionen har en mindre andel lokale hytteeiere (26 %) enn Midt-
Gudbrandsdalen (31 %).  

I vurderingen av fritidsboligenes betydning for verdiskapningen, skiller Østlandsforskning på 
primærmarked og ettermarked. Med primærmarkedet menes etablering av nye hyttefelt og 
nybygging. I større hytteområder- og ved feltutbygginger vil dette ofte være prosjekter som 
er interessante og fordelaktige for nasjonale aktører. Dette markedet vil dermed i mindre 



 
grad gi lokal verdiskapning og sysselsetting. Derimot vil ettermarkedet ofte ha større 
betydning for den lokale verdiskapningen. Med ettermarked menes utbedring, oppussing og 
utvidelse av eksisterende hytte, samt forbruk knyttet til hytta eller hytteoppholdet (brune- 
og hvitevarer, sportsutstyr, servering, arrangementer mm). Ettermarkedet vil være avhengig 
av tilbud og etterspørsel, også knyttet til regionen.  

 

Østlandsforskning presenterte tall 
for fritidsboliger i 
Lillehammerregionene i dag, samt 
utviklingen over tid. I dag er antall 
fritidsboliger i Lillehammerregionen 
fordelt på: 

Lillehammer: 1700 
Øyer: 3350 
Gausdal: 2850 
Ringsaker: 7250 
Samlet antall: ca 15 000 

 

Merethe Lerfald avsluttet presentasjonen med å utfordre oss på følgende spørsmål:  

 Lillehammers rolle som nærby for regionen og regionens fritidsinnbyggere? 
 Opprettholde Lillehammers attraktivitet som bosted? 

o Forutsetter godt utviklet sentrum og gode rekreasjonsområder? 

Videre anbefalte hun at områdeplanen burde sees i sammenheng med ønsket utvikling 
samlet sett for sentrum/kommunen/regionen.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Deltagernes forventninger til områdeplanen? 
Deltagerne ble i møtet bedt om å logge inn på nettstedet menti.com og registrere sitt svar 
på spørsmålet; hva er din forventning til planen? Følgende ordsky viser deltagernes svar: 

 
 

Destinasjonsutvikling 
v/ Eirik Haagensen, Lillehammerregionen vekst 
Eirik Haagensen som er næringssjef i Lillehammer åpnet med å definere 
destinasjonsutvikling som et samarbeid mellom offentlige og private aktører hvor målet er å 
utvikle reiselivsprodukter knyttet til et reisemål/destinasjon. Nordseter har en lang historie 
knyttet til turisme, men at det er lite systematisk arbeid i den senere tid. I dag er det heller 
ingen egen organisasjon som jobber med destinasjonsutvikling på Nordseter. 

Imidlertid påpekte Haagensen at både Lillehammer og Nordseter er godt rigget for 
fritidsboligsegmentet allerede, hvor blant annet Lillehammer sentrum kan tilby handel, 
servering og arrangementer. Det er også flere hytteprodusenter og flere håndverkere med 
regional og lokal tilknytning.  

Skal man sette i gang et destinasjonsutviklingsprosjekt påpeker Haagensen at dette krever 
en langsiktig og strategisk tilnærming, hvor kommunen går sammen med de som skal 
realisere. I dette arbeidet bør man bli enige om ønsket utvikling og sette opp tiltak som tar 
oss dit. En slik strategiprosess kan gå parallelt med en arealplanprosess og således være en 
bidragsyter inn mot areaplanarbeidet.  



 

Fig. 2. Faser i en destinasjonsutviklingsprosess 

 
 

Bærekraftig reisemål og grønn mobilitet 
v/ Kristin Prøven, Visit Lillehammer 
Kristin Prøven innledet med å informere om Visit Lillehammers handlingsplan for 
bærekraftige reisemål. Handlingsprogrammet er bygd opp av ti grunnprinsipper knyttet til 
natur, miljø, kultur, sosiale verdier og økonomi, og skal sikre en langsiktig utvikling av 
regionen som et bærekraftig reisemål. Visit Lillehammer har blant annet, som første by og 
største region, blitt merket som bærekraftig reisemål, etter standard satt av Innovasjon 
Norge.  

 

Grønn mobilitet er en del av arbeidet med bærekraftig reisemålsutvikling, og Visit 
Lillehammer har i en periode hatt prosjekt vedr. grønn og sømløs mobilitet med Hafjell og 



 
Sjusjøen som pilotsteder. Prosjektet har jobbet for flere busser som korresponderer med 
tog, samtidig vurderes det muligheter for el-bil pooler og el-sykler. Skal fritidsreisende bruke 
kollektivtransport må det gjøres brukervennlig, det må være sømløst med få bytter, man må 
være sikker på å komme helt frem og det må være enkelt å finne frem og bestille billetter. 
Dette krever imidlertid at man tenker mobilitet i alle planer, og involverte parter må 
samarbeid om mobilitets- og arealpolitikk.  

 

Kommuneplanens arealdel – hva sier den om Nordseter? 
v/ Marianne Bismo, Lillehammer kommune 
Marianne Bismo gikk gjennom arbeidet fra kommuneplanens arealdel. I Nordseterområdet 
kom det inn 16 innspill til ny/endret arealbruk. Disse ble konsekvensutredet og det ble klart 
at det er behov for å se innspillene i en større sammenheng, og sikre en helhetlig forvaltning 
av området.  

Marianne gikk deretter gjennom ulike temaer områdeplanen bør vurdere nærmere; 
næringsarealer, tur- og friluftsområder, akebakker, naturmiljøer, kulturminner, infrastruktur, 
overvannshåndtering mm. Dette er et arbeid som nå er i oppstarten. 

Fig.3. Planarbeidets ulike faser 

Før temaer vurderes nærmere og planforslag utarbeides skal det fastsettes planprogram. 
Planprogrammet vil fastsette rammer for det videre arbeidet; hvilke temaer som skal 
vurderes, fremdrift, alternativer som skal vurderes, medvirkningsprosesser, mm. Det 
arbeides nå etter å få sendt planprogrammet på høring før årsskiftet.  

Lillehammer kommune vet at det er stor interesse for arbeidet hos mange ulike parter, og vil 
etterstrebe en god medvirkningsprosess rundt arbeidet. Det vil i tillegg til dette seminaret bli 
avholdt flere møter og tilrettelagt for flere muligheter til å komme med innspill. 

 

Gruppearbeid 
Alle deltagerne var inndelt i grupper på 5 deltagere. Gruppene ble stilt følgende spørsmål:  

 Hva kjennetegner Nordseter i dag? 
 Hva er utfordringene? 
 Hva ønsker dere å ta vare på? 

 



 
Spørsmålene ble presentert for seg, der alle deltagerne først skulle besvare spørsmålet på 
egenhånd, før svarene ble delt innad i gruppa. Alle svarene skulle deretter skrives ned og 
rangeres. De svarene det er størst enighet om innad i gruppene ble presentert i plenum.  

Innspill fra gruppene: 

Gruppe 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Gammel destinasjon i 
forfall (behov for 
modernisering) 

 Fantastisk utgangspunkt 
for turer (hele året) 

 Ro/stillhet 
 Kulturlandskap (rester av 

setermiljø) 
 To tidsepoker 
 Lite og konsentrert 

område 
 Seterpreg på tur 

ut/beitedyr 
 Lite tilbud, utenom å gå i 

naturen 
 Ligger midt mellom 

Hafjell og Sjusjøen 
(fantastisk 
utgangspunkt) 

 Nærhet til Lillehammer 
by/Lillehammers 
bakgård 

 Kommunen har ikke 
vært bevist på sitt eget 
fjell 

 En god del fritidsboliger 
 Ikke så stort (ref. 

Sjusjøen) 
 Lave bygninger (bortsett 

fra Nevra) 
 Det har et fantastisk 

vinter/friluftslandskap 
 Sommerturterreng 

(skog/fjell) 
 Lite effektiv 

arealutnyttelse 

Hva er utfordringene? 

 Områdeplanens indre 
stuktur (stier etc. må 
fastsettes før 
detaljregulering – 
ivareta alle hensyn) 

 Mange grunneiere (like 
mål og interesser) 

 Press på utbygging 
(utfordrer særepreget) 

 Hva vil kommunen med 
områdeplanen 
(forvaltning vs. 
utbygging) 

 Nordseter og Sjusjøen 
må ikke vokse sammen 

 Bygge ut, uten for stor 
og for mye 

 Bevare særpreget  
 Sikre vassdrag og myr 
 Ting tar tid 
 Ivareta grunnlaget for 

primærnæringene 
 Definere sentrum 
 Organisere 

parkeringsareal 
 Helhetlig arkitektonisk 

utforming? 
 Samordne utbygging – 

arealbruk 
 Omforme gamle 

utbyggingsområder til 
ny bruk / utbygging 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Særpreget 
 Ikke for stor utbygging 

/ ta vare på særpreget 
 Nordseter = 

friluftsområde for 
Lillehammers 
fastboende og for 
hyttebeboerne 

 Tilgjengelighet til 
fjellet – for alle! 

 Det moderate 
Nordseter 



 
Gruppe 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Rolige omgivelser 
 Godt tur og 

løypenettverk 
(helårsaktivitet) 

 Ustrukturert 
 Lite definert sentrum 
 Setermiljø 
 Lite tilbud 
 Innfartsparkering 
 Konsentreres 

Hva er utfordringene? 

 Mobilitet 
 Manglende samarbeid 
 Fellesgoder 
 Finansiering av 

fellesgoder 
 Definiere 

sentrumsområde 
 Innfartsparkering 
 Lysforurensing 
 Etablere sentrum i 

gammel sentrumstil 
 Gode møteplasser 
 Gang og sykkelvei 
 Styrke og synliggjøre 

kulturlandskapet 
 Bedre turtilbudet enda 

mer 
 Konsentrere oss om 

hyttebygging 
 Svak kobling mellom 

inntekt og infrastruktur 
 Spredt 

grunneierstruktur 
 Mangler 

destinasjonselskap 
 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Trenger ikke sentrum 
mer enn butikk + kafe 

 Skiløyper / stier 
 Langrennsdestinasjon 
 Nærhet til 

Lillehammer 
 Mobilitet til 

Lillehammer 
 Tidligløype 
 Turstier og 

løypenettverk 
 Turtilbudet 
 Kulturlandskap / 

Kaussetra 



 
Gruppe 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Slow city 
 Naturen for friluft 
 Setermiljø 
 Kulturvern 

(setermiljø, 
krigsminner) 

Hva er utfordringene? 

 Definere arealbruken 
 Klar øvre / nedre 

grense – klart definerte 
grenser for 
planområdet 

 Fastsette korridorer for 
den grønne strukturen 

 Gjøre sentrum mer 
attraktivt – forskjønne 

 Hensyn til vilttrekk, 
biologisk mangfold 

 Samordning mot en 
interkommunal fjellplan 

 Mange interessenter 
(aktører samarbeide 
bedre) 

 Konflikt hytteeiere / 
beitedyr 

 Type hytter 
 Lokalisering av ny 

hyttebebyggelse 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Ikke tydelig definert 
sentrum / rotete / 
kaotisk 

 Enkelt tilgjengelig 
 Kaotiske trafikkforhold i 

høysesong 
 Gode løypemuligheter 
 Lite samarbeid med 

interessenter 
 Kjennetegnes som 

«enkelt sted» (ikke 
snobbete / høyprofilert) 

 Hyttegrend med få 
kommersielle tilbud 

 Fritidsbebyggelse 
 Lite næringsarealer – 

ikke utbygd 
 Mye parkeringsarealer 
 Mistet mye av 

seterpreget 



 
Gruppe 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva er utfordringene? 

 Mange ulike interesser 
 Senterstruktur 
 Nedbygging av 

kulturlandskap  
 Begrenset areal for 

ekspansjon 
 Bevare og utvikle 

grønne korridorer 
 Byggepress mot 

Lillehammerfjellet 
 Hindre for tett 

bebyggelse 
 Sikre alle interesser / 

interesseavveining 
 Manglende samarbeid 
 Avgrensing mot fjellet 
 Sikre tilgang for 

allmennheten 
 Avveining vekst/vern 
 Hva vil vi med 

Nordseter? 
 Trafikkaos 

(utfartsperioder) 
 Sentrum i forfall 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Kulturlandskapet 
 Kulturlandskapet / 

fjellet 
 Historie- og 

kulturlandskapet 
 Områdets kultur- og 

naturkvaliteter 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Innfallsport mot fjellet 
 Kulturminner og historie 

(både setermiljø og tidl. 
turisme) 

 Preg av lett forfall 
 Avgrenset område 
 Stier og skiløyper 
 Seterlandskap 
 Blanding av eldre og ny 

bebyggelse 
 Lite utviklet sentrum 
 Delvis spredt utbygging 
 Rolig og lite stressende 

miljø 
 Kort vei til 

naturopplevelser 
 Praktfull beliggenhet 
 Fragmentert bebyggelse 

uten tydelig struktur 
 Spredt bebyggelse 
 Rester etter tidl. 

høyfjellstursime 



 
Gruppe 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Gode skiløyper 
 Kulturlandskap 

(beite/myr) 
 Grønne 

sentrumsområder 
 Stille og rolig 
 Mangler / ustrukturert 

(kafe / skitrekk) 
 Variert hyttebebyggelse 
 Lite utviklet (litt slitent) 
 Naturmangfold 

Hva er utfordringene? 

 Være tøffe nok til å si 
nei 

 Tenke langt nok frem i 
tid 

 Harmonisere ulike 
interesser (investor, 
natur, beite, 
kulturlandskap, 
hyttefolk) – mange 
aktører / lite 
samhandling 

 Tilbud – hva vil vi ha 
(skitrekk, kafe, butikk, 
etc) 

 Trafikk / parkering 
 Manglende overordna 

plan 
 Økonomisk mulighet / 

vilje til å realisere plan 
 Ønske om økt bruk vs. 

beite/folk/slitasje 
 «Sjusjøen-tilstander» - 

dersom det åpnes for 
mye / for raskt 

 Tungvint tilgjengelig 
uten bil / lite busstilbud 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Bevare restene av HV-
leiren 

 Skiløype og 
turstinettet 

 Turmuligheter 
 Bevare 

kulturlandskapet (i vid 
forstand) 

 Særpreget knyttet til 
«små» fjellhytter med 
store friområder og 
ingen «hyttelandsby» 



 
Gruppe 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppe 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Turskiløyper godt 
tilrettelagt 

 Urfartsområde for 
lokalbefolkningen 

 Brokete helhetsbilde 
 Seterlandskap / beite 
 Fjellstue, overnatting, 

turistvirksomhet 
 Hyttebebyggelse 
 Analyse: Hvor står vi? 

Hvor vil vi? 
 Utvikling: beholde 

særpreg og histore  

Hva er utfordringene? 

 Samarbeid; kommune – 
grunneiere – hytteeiere 
- næring 

 Infrastruktur 
 Sentrum? Hvor? 
 Arealbruk – følge 

gjeldende regler 
(eksisterende grenser) 

 Usammenhengende 
utbygging 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 «Blå aktivitet» - 
nødvendig «mengde» 
(kommersielt reiseliv) 

 Beskytte uberørt 
natur 

 Kulturlandskapet med 
tur og skiløyper, 
beiteområder og 
grønt arealer og 
uberørt natur 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Utbygging uten blikk for 
helheten 

 Uutnyttet potensiale 
 Rekreasjon vinter og 

sommer 
 Ikke definert sentrum 
 Utbyggingsavtaler 
 Kombinasjon vegetasjon 

og hytter 
 Nærhet til Oslo og 

Lillehammer 
 Resignasjon 
 Inngang til fjellet 

Hva er utfordringene? 

 Resignasjon 
 Tydelig mål / visjon som 

følges 
 Mange aktører – ingen 

«rik onkel» 
 Utbygging som 

genererer infrastruktur 
 Manglende helhet og 

overordna plankrav 
 Grunnlag for å ta vare 

på verdiene mangler 
 Uutnyttet potensiale 
 Manglende utvikling gir 

ikke grunnlag for 
bærekraftig vekst 

 Utflytende arealbruk 
 Å bevare vegetasjon 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Rekreasjonsområder 
 Rekreasjons- og 

turmuligheter 
 Ivareta områdets sjel 

og særpreg og 
kulturlandskap 

 Ta vare på potensialet 
og mulighetene 



 
Gruppe 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hva kjennetegner 
Nordseter i dag? 

 Gode turmuligheter 
sommer og vinter 

 Nærhet til Lillehammer 
 Manglende plan / mål 
 Stillhet, ro / fredelig 
 Dark sky 
 Urban / tradisjon 

Hva er utfordringene? 

 Ha en områdeplan; 
«stag»e" utbyggere 
som presser på for å 
bygge store fritidshus 
med bygninger og 
omfang 

 Manglende definerte 
mål /ambisjoner 

 Ta vare på 
kulturhistoren og med 
seterbygg 

 Behovet for et stort 
sentrum? 

 Politisk fravær * mot 
 Stort press for 

utbygging 
 Beholde særpreget 

(rolig, begrenset 
utbygging) 

 Biltrafikk og parkering 
(kollektiv / transport) 

 Omfattende inngrep for 
å sikre moderne 

Hva ønsker vi å ta vare 
på? 

 Særpreget (liten / 
stort) 

 Sentrum som det er 
 Urørt natur og 

kulturverdier 
 Det er nok 

hyttemaskiner rundt 
oss 

 En solid plugg som 
ikke lar seg velte 



 
Vedlegg 1. Deltagerliste 
Organisasjon Navn Gruppe 
Landbrukskontoret Geir Halvor Vedum 1 
Planutvalget Knut Arne Vassdokken  1 
Nordseter senter (Sameiet Nordseter bygg C)  Liv Thorstensen 1 
Kaus Veglag Olav Sand 1 
DNT Lillehammer Ragnvald Jevne 1 
LHMR region vekst Eirik Haagensen 2 
Camp Lillehammer Elisabeth Holte 2 
Heståsen hytteeierforening Per Anders Owren 2 
Fåberg Fjellstyre Anne-Britt Sandvik 3 
Høgfjellia Vel Bjørn Sandelien 3 
Administrasjon plan Gunhild Stugaard  3 
Planutvalget Roar Olsen 3 
Administrasjon plan Guro Oudenstad Strætkvern  4 
Planutvalget Hans P. Bjørge  4 
Nordseter vel Harald Stenerud 4 
Fåberg Østsides utmarkslag SA Jens Martin Holme 4 
Kaus setra Olav Sørbu 4 
Planutvalget Anne Lise Fredlund 5 
Nordseter Sportell Borettslag Christian Steenfeldt-Foss 5 
Planutvalget Hanna Røberg 5 
Fåberg Østsides Beitelag Kristen Bergehagen 5 
Trondsmyra Hytteierforening Kristin Skjønnvoll 5 
Lillehammer Fjellstue og Hytter AS Bente Martinsen 6 
Bårdsengsetra hytteforening Hilde Mostue 6 
Forum for natur og friluftsliv Morten Aas 6 
Administrasjon plan Robert Digernes Eikås 6 
Planutvalget Svein Helgesen 6 
Lillehammer sæter 1 hytteeierforening Bjørn Vidar Granum 7 
Gropmarkas venner Ivar Ringen 7 
Administrasjon plan Marianne Bismo 7 
Planutvalget Morten Aune 7 
Nevra AS (gnr/bnr 66/27) Otto Hulbak 7 
Nordseter Fjellpark Anders Friis 8 
Nordseterlia vel Hans Petter Ljunggren 8 
Naturvernforbundet Terje Onshus 8 
Varaordfører Terje Rønningen 8 
HINN / Østlandsforskning Merethe Lerfald Foredragsholder 
Visit Lillehammer Kristin Prøven Foredragsholder 

 

 



 
Vedlegg – evaluering 
Deltagerne ble bedt om å komme med innspill / evaluering av seminaret. Ordskyen nedenfor 
viser mottatte innspill: 

 


