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Fritidsbebyggelsen betydning for lokalsamfunnet i Trysil  

I formannskapsmøtet den 09.11. 2021 ble det diskutert om kommuneplanens samfunnsdel i 

stor nok grad beskriver fritidsbebyggelsens betydning for lokalsamfunnet i Trysil. Det ble 

pekt på at fritidsbebyggelse er et område som ikke er særlig beskrevet eller tatt hensyn til i 

arbeidet med å rullere kommuneplanens samfunnsdel.  Kommuneplanens samfunnsdel bygger 

på utfordringsdokumentet som ble laget for rullering av planstrategi og kommuneplanens 

samfunnsdel.  Utfordringsdokumentet sitt formål var:  

 Gi en oversikt over status, utviklingstrekk og utfordringsbildet for Trysil som 

lokalsamfunn, 

  Trysil kommune som tjenesteprodusent og som organisasjon 

  Være kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av ny planstrategi 2020-2023 som fastsetter 

prioriterte planoppgaver for de neste fire årene  

 være kunnskapsgrunnlag for utarbeiding av ny samfunnsdel av kommuneplanen 

2020-2032. 

Administrasjonen vil med dette dokumentet supplere utfordringsdokumentet på 

fritidsbebyggelse og betydningen for lokalsamfunnet. Dokumentet vil ta for seg ulike 

perspektiv som er viktig for å sikre et attraktivt lokalsamfunn som; lokalverdiskapelse, 

endring i hyttebruken, sysselsetting, arealpåvirkning, påvirkning på lokalsamfunnet, 

bærekraftig utvikling og bærekraftig turisme.  

 

Verdiskaping fra hyttemarkedet 

Når man snakker om verdiskapingen fra hyttemarkedet, deler man dette inn i primærmarked 

og ettermarked. Primærmarkedet omfatter bygging av nye fritidsboliger, mens ettermarkedet 

omfatter bruk av fritidsboliger, inklusive vedlikehold og påkostninger på hyttene 

(Vestlandsforsking, 2019).  

Fra vestlandsforskning blir det påpekt at primærmarkedet er styrt av hytteutbygginger som i 

større grad foregår som feltutbygginger fremfor enkeltvis hyttebygging. Dette stiller store 

krav til kapasitet og kapital, noe som avgrenser muligheter for lokale entreprenører. Dette er 

en klar utvikling siden 2000-tallet og har bidratt til at store byggefirma i stor grad har overtatt 

primærmarkedet på bekostning av de mindre lokale entreprenørene. Lokale entreprenører blir 



i noe grad brukt arbeidet knyttet til installasjoner og grunnarbeid, men majoriteten av den 

lokale verdiskapingen finner man i ettermarkedet.  

For lokale entreprenører består ettermarkedet av arbeid som i hovedsak er konsentrert rundt 

vedlikehold og påkostninger på hyttene.  For lokalt næringsliv er det særlig ettermarkedet som 

er viktig i det langsiktige perspektiv, ettersom fritidsboliger har behov for renovering over tid, 

noe som skaper stabilitet for lokale bedrifter.   

Lokalt i Trysil er det usikkert hvor mye primærmarkedet bidrar til lokal verdiskaping. Det er 

noen aktører som aktivt bruker lokale aktører i store bygg prosjekt men omfanget er ikke 

tallfestet. Menon Economics gjorde i 2019 en ringvirkningsanalyse av reiselivet, fra 

undersøkelsen kommer det frem at hyttebygging, vedlikehold og oppgradering av hytter 

generer om lag 400 millioner kroner i omsetning i Trysil. Av dette er to tredeler (ca. 266 

millioner kr) knyttet til primærmarked, Menon Economics (2019) peker på at dette gir et 

grunnlag for ca. 115 arbeidsplasser knyttet til bygging av hytter.  Ettermarkedet i Trysil 

inkludert oppgradering, vedlikehold og påkostning genererer ca. 133 millioner i omsetning og 

sysselsetter ca. 115 arbeidsplasser.  Forutsetninger for å lykkes med lokal verdiskaping i det 

fremtidige fritidsboligmarkedet er avhengig av en lokal næringsstruktur som utnytter 

ettermarkedet som kommer med flere bruksdøgn per hytte. Hyttedestinasjoner som ikke kan 

tilby et godt vare- og servicetilbud vil verken klare å utnytte forbruksøkningen eller 

kompensere for eventuell nedgang i primærmarkedet. Dette vil trolig føre til tap av 

attraktivitet og markedsandel.      

Fritidsbebyggelse og reiseliv sett i arbeidsplasser 

Det er en forutsetning at en kommune må ha arbeidsplasser om den skal være leve dyktig. 

Derfor vil dette kapitlet omfatte kartlegging av arbeidsplasser som fritidsboliger og reiselivet 

bidrar med. Menon Economics (2019) peker på at reiselivet i Trysil ga ca. 970 indirekte og 

direkte arbeidsplasser i næringslivet. Med direkte arbeidsplasser mener man arbeidsplasser 

som er en direkte konsekvens av reiselivets utvikling, dette kan for eksempelvis gjelde 

overnatting og servering.  Med indirekte mener man arbeidsplasser som blir påvirket av 

turisme og fritidsboliger og selger produkter til denne grupperingen.    

Direktearbeidsplasser  

 Av arbeidsplasser som er direkte en årsak av reiseliv gjelder dette ca 500 arbeidsplasser innen 

overnatting og servering (Menon, 2019). SSB (2021) regner i sine overslag at overnatting og 



servering generer 146 arbeidsplasser. Differansen mellom Menon og SSB kan forklares i 

hvordan deltids – og sesongarbeidere er medregnet og bosetningen til arbeidstakerne. 

Overnatting og servering står for en del lokale arbeidsplasser, dette en næring som er 

sesongbetont og mest attraktivt for ungdommer, utlendinger og lavutdannet arbeidskraft som 

kan ha vanskeligheter med å få seg arbeid ellers. Ikke alle arbeidsinnsats utføres av personer 

som bor fast i regionen (Menon, 2019).  

Indirektearbeidsplasser 

Reiselivsnæringens vare- og tjenestekjøp i Trysil tilsvarer omtrent 500 arbeidsplasser hos 

underleverandører i verdikjeden. Det reiselivsrelaterte forbruket legger grunnlag for flere 

arbeidsplasser i bedriftene som selger direkte til tilreisende enn hos 

underleverandørbedriftene. Varehandel og reparasjon av motorkjøretøy alene står for 350 

arbeidsplasser og er en direkte konsekvens av blant annet fritidsboliger (SSB, 2021).  Menon 

(2019) påpeker likevel at mange som er indirekte sysselsatte i indirektearbeidsplasser bor eller 

jobber utenfor kommunen f.eks. personer som arbeider innen kjøp og salg av eiendom.   

Fremtidens arbeidsmarked 

Både det direkte og indirektemarkedet er i pressende situasjoner, det skapes stadig nye 

arbeidsplasser i bygg og hotell/restaurant bransjen. NAV (2021) rapporterer at det mangler 

9000 faglærte i byggebransjen og nærmere 3400 faglærte i hotell og restaurant bransjen. 

Massepermiteringen i 2019 har også medført kompetanseflukt fra hotell og restaurant 

bransjen, noe som øker etterspørselen fra denne grupperingen i markedet. Samtidig sliter 

reiselivssektoren med rekruttering, yrkesgruppen har lav status blant unge og har generelt et 

lavt lønnsnivå noe som svekker attraktivitet (NHO reiseliv, 2021). For Trysil representerer 

dette et problem, lokalt har bransjen kompensert med å rekruttere arbeidskraft fra utlandet, 

men bedre vilkår generelt i respektive hjemland har redusert tilgangen på utenlandsk 

arbeidskraft.  

Fritidsboligmarkedet og reiselivet gir både direkte og indirektearbeidsplasser til Trysil, men 

det er stor variasjon mellom sesongene og deler av næringen er preget av sesongarbeid.  

Trysil har som destinasjon en visjon om å bli en helårsdestinasjon, i et langsiktig perspektiv 

vil dette være viktig for næringslivet og kommunen. Overgang fra sesong til helårsdestinasjon 

kan bety at næringen får større kontinuitet i forhold til rekruttering og bemanning. For 

kommunen kan flere faste arbeidsplasser bety at flere bosetter seg i kommunen slik at 

renommeet og attraktiviteten til kommunen øker. Det vil være kamp om arbeidskraft 



fremover, både i privat sektor og i det offentlige. Trysil trenger arbeidsinnvandring for å fylle 

de arbeidsplasser som er her, og som kommer her. Vi må være et attraktivt lokalsamfunn for å 

lokke til oss arbeidskraft. Bedrifter innen reiselivsvirksomhet vil måtte fokusere på å bedre 

vilkår og egen attraktivitet for å rekruttere arbeidere til det direkte og indirekte markedet.  

Manglende arbeidsstyrke kan svekke næringens renommé og kommunen/destinasjonens 

attraktivitet.   

Bruken av fritidsbolig.   

Bruken av fritidsboliger er i endring, det blir rapportert at oppholdene på fritidsboligene blir 

kortere og hyppigere. Det er flere grunner til dette, høy mobiliteten og teknologisk framsteg 

har ført til at avstanden minker. Dette fører også til at man aktivt kan bruke fritidsboligen som 

kontor, samlingssted for familien og sterkere knytte fritids og jobb (Vestlandsforsking, 2019). 

Det er forventet at denne utviklingen vil fortsette og trolig øke blant annet av nye 

reisemønster og ferievaner som vil påvirke etterspørselen etter hytteopphold.   

Familiehytte eller delingshytte?   

Det er ikke bare teknologien som endrer bruken av fritidsboliger men også den tradisjonelle 

tilnærmingen til hytter.  Vestlandsforsking (2019) peker på at den tradisjonelle norske 

oppfatningen av familiehytta er i endring. Tradisjonelt har de aller fleste hytter hatt et sterkt 

nærvær av slekt og familie, både gjennom følelse av tilhørighet og behov for videreføring. 

Fritidsboliger har tradisjonelt vært en viktig rolle i artikuleringen, vedlikeholdet og 

bekreftelsen av slektskap og familierelasjonen. Vestlandsforsking (2019) viser at familiehytta 

er på veg ut og det er en økende trend at fritidsboligen blir leid ut som delingshytter. Det blir 

påpekt at delingshytte blir mer populært ettersom bruken av tradisjonelle fritidsboliger er ofte 

avgrenset til ferier, helger eller høytider. Utviklingen av lavterskel tjenester som for eksempel 

Airbnb gjort det enklere for eiere og komme i kontakt med markedet. Ved at hytta blir leid ut 

får eier inntekt og samfunnet rundt kan oppleve økt bruk av nærmiljø, funksjoner som styrker 

lokalsamfunnet over tid. Covid-19 har også medført at stadig flere bruker fritidsboligen sin 

som deltidskontor. Dette medfører at man kombinerer arbeid med fritidsreisemål.   

For Trysil sin del vil varehandel og attraksjoner være tjent med endringen i bruken av 

fritidsboligen. Endringen Vestlandsforsking antyder til kan føre til at flere besøker Trysil i 

løpet av ukedagene og at fritidsboligen står mindre tom, noe som er positivt for næringslivet. 

Likevel vil økt benyttelse av fritidsboliger føre til en økene belastning på helsetjenester og 

kritisk infrastruktur som elektrisitet, vann og kloakk. Trysil kommune har aktivt tilrettelagt 



for digitalisering av fritidsboligområder noe som påvirker bruken og kan bidra til økt besøk. 

Administrasjonen vurderer for tiden om det skal brukes ressurser for å legge til rette for 

fleksible kontorløsninger i kontorfellesskap for Tryslinger og hyttetryslinger. Det er likevel en 

usikkerhet knyttet til deltidskontor, og hybridkontorets framtid i arbeidslivet etter Covid-19.  

 

Forvaltning og bruken av arealet i Trysil kommune 

Trysil er en stor kommune i norsk målestokk, og innehar et areal på nærmere 3014 km². Det 

er kommunen selv som bestemmer hvordan arealene skal brukes, så lenge arealbruken er 

innenfor rammene av nasjonal politikk. Disse rammene er fastslått av Stortinget og regjering 

som gir retningslinjer og rammer som kommunen skal legge til grunn i 

arealforvaltningen. Gjennom veilederen for Planlegging av fritidsbebyggelse (2005) viser 

man til at «Kommunene har hovedansvaret for å legge til rette for planlegging og utbygging 

av fritidsbebyggelse, og at den skjer på en bærekraftig måte. Kommunene bør trekke opp en 

politikk for fritidsbebyggelse i kommuneplanen, som omfatter omfang, miljøkriterier og 

lokalpolitiske mål». Ny veileder kommer trolig i 2022 og vil har større innvirkning på 

bærekraftig fritidsbebyggelse, naturmangfold og urørt natur.    

 

Arealbruk og utvikling i Trysil kommune fra 2011-2021 

 

SSB 2021, statistikk 09594, alle tall er oppgitt i km². 



I 2009 bestod 2942.17 km².  av ubebygd natur, mens 71,83 km².  bestod av utbygd områder.  I 

2021 har arealet blitt redusert til 2938,4. av ubebygd natur mens 75,6 km2 er utbygd. Fra 

2021 har noen områder som for eksempel skog økt noe som kan forklares med klimaendringer 

og spredning til andre naturtyper. Statistikken viser at Trysil har utført god forvaltning av 

arealet i kommunen, men statistikken viser ikke hele bildet.    

Den økte fritidsbolig utbyggingen og endring av nordmenns ferievaner har ført til mer ferdsel 

i naturen. Dette øker presset på særlig urørt natur som fjell, våtmark, skog og annen utmark, 

og kan føre til sår i naturen (NINA, 2019).  Fremover vil det være viktig å balansere 

folkehelse, tilrettelegging og omsyn til naturen og natur mangfoldet. Miljødirektoratet 

påpeker særlig at med klimaendringer, økt ferdsel i naturen og arealinngrepp må vurdere den 

samlede belastningen på naturmangfoldet i fremtidens forvaltning. 

 

Bærekraftig utvikling og Bærekraftig turisme hva er forskjellen?   

Bærekraftig utvikling handler om å legge til rette for en samfunnsutvikling som sikrer 

grunnleggende behov over tid. Vi må sikre behovene vi har i dag uten å ødelegge for 

fremtidige generasjoners muligheter til å dekke sine behov. Man deler bærekraftbegrepet i tre 

dimensjoner: Miljødimensjonen, den sosiale dimensjonen og den økonomiske dimensjonen. 

Dette er ikke ulikt hvordan verdens turismeorganisasjon, UNWTO (United Nations World 

Tourism Organisation) har definert bærekraftig reiseliv med fokus på tre hovedområder med 

ti delmål: 

 Bevaring av natur, kultur og miljø 

 Styrking av sosiale verdier 

 Økonomisk levedyktighet 

Formålet er å integrere bærekraft inn i turismeorganisasjonen og få inn bærekrafts indikatorer 

som kan måles og utbedres over tid (UNWTO, 2021).  Modellen er bygd opp slik:   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bærekraftig turisme bygger i grunn på FNs bærekraftsmål men er direkte rettet mot markedet. 

Formålet er at turismen skal ha lav innvirkning på miljø og lokal kultur, med mål om å sikre 

en positiv innvirkning og utvikling for lokal befolkning, reiselivsbedrifter og turister 

(Regjeringen, 2017). NHO påpeker at turismesektoren har et ansvar og en forpliktelse til å ta 

vare på natur og miljø (NHO, 2021). Dette er en krevende oppgave spesielt for Trysil 

ettersom NHO påpeker at de største utfordringene knyttet til reiseliv kommer fra 

transportutslipp og nedbygging av natur for å tilrettelegge for aktivitet. Utfordringsbildet som 

NHO beskriver er i stor grad likt utfordringene i Trysil, der store deler av næringen baserer 

seg rundt aktiviteter som krever nedbygging og transport til destinasjonen.   

Trolig vil noen av disse utfordringene løses gjennom teknologisk fremdrift men i tiden 

fremover vil det være viktig med bevisste valg som styrker attraktivitet og bærekraft. Det 

finnes store muligheter for verdiskaping og økt sysselsetting i et grønt reiseliv, men det krever 

samarbeid mellom forvaltning, reiseliv og politikk (Nordland fylkeskommune, 2021). Det er 

viktig å presiserer at reiseliv er i utgangspunktet ikke bærekraftig, formålet med bærekraftig 

reiseliv er å minske konsekvensene reiselivet har på nærmiljøet, redusere fotavtrykket og 



gjøre industrien grønn. Avgjørende premisser fremover for kommunen som arealmyndighet 

vil være å «veie» utvikling i reiselivet mot konsekvenser og hva lokalsamfunnet sitter igjen 

med. Kommunen og reiselivet bør i felleskap dra i en bærekraftig retning som gir mest mulig 

gevinst for lokalsamfunnet uten at det går på bekostning av naturmangfoldet.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videre lesning  

NAV (2021) Bedriftsanalyse. https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-

nav/nyheter/navs-bedriftsundersokelse-2021-fortsatt-hoy-mangel-pa-arbeidskraft 

NHO reiseliv (2019) kompetanse og arbeidskraft 2022, hvordan dekke kompetanse og 

arbeidskraftsbehovet i reiselivet frem mot 2022.  

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b0bbd668996247b880082a8d7c553c91/hvordan-dekke-

kompetanse--og-arbeidskraftsbehovet-i-reiselivet-frem-mot-2022.pdf 

NHO (2020) Mot et bærekraftig reiseliv. Veikart fra reiselivsnæringen i Norge 

https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b8ac6752ac3f463ebcc8ebb357121b07/veikart-

barekraft.pdf 

NHO (2021) Bærekraftig reiseliv. https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/ 

https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/nyheter/navs-bedriftsundersokelse-2021-fortsatt-hoy-mangel-pa-arbeidskraft
https://www.nav.no/no/nav-og-samfunn/kunnskap/analyser-fra-nav/nyheter/navs-bedriftsundersokelse-2021-fortsatt-hoy-mangel-pa-arbeidskraft
https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b0bbd668996247b880082a8d7c553c91/hvordan-dekke-kompetanse--og-arbeidskraftsbehovet-i-reiselivet-frem-mot-2022.pdf
https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b0bbd668996247b880082a8d7c553c91/hvordan-dekke-kompetanse--og-arbeidskraftsbehovet-i-reiselivet-frem-mot-2022.pdf
https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b8ac6752ac3f463ebcc8ebb357121b07/veikart-barekraft.pdf
https://www.nhoreiseliv.no/contentassets/b8ac6752ac3f463ebcc8ebb357121b07/veikart-barekraft.pdf
https://www.nhoreiseliv.no/vi-mener/barekraftig-reiseliv/


Norsk institut for norsk forsking (2019) Sårbarhetsvurdering av ferdselslokaliteter i verneområder, for 

vegetasjon og dyreliv  https://brage.nina.no/nina-

xmlui/bitstream/handle/11250/2593734/73.pdf?sequence=4&isAllowed=y 

Nordland Fylkeskommune (2021) Studiehefte om besøksforvaltning. Perspektiver og metoder 

for utvikling av bærekraftig lokalsamfunn og regioner 

Miljødirektoratet (2020) Klimatilpassing og tiltak for å ivareta naturmangfald og friluftsliv i eit klima i 

endring. https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for 

myndigheter/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/natur-og-friluftsliv/  

Regjeringen (2017) Stortingsmelding 19. Opplev Norge – unikt og eventyrlig.  

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/?ch=1 

Regjeringen (2005) Planlegging av fritidsbebyggelse. 

https://www.regjeringen.no/globalassets/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/2

66942-t-1450.pdf 

Statistisk sentral byrå (2021) Sysselsetting, tabell 12539. https://www.ssb.no/statbank/table/12539/ 

Statistisk sentral byrå (2021) Arealbruk og arealressurser, tabell 09594. 

https://www.ssb.no/statbank/table/09594 

Vestlandsforsking (2019) Hyttedeling - hvorfor eie, når vi kan dele?   

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2020-02/Hyttedeling%20VF%20notat%203_2019.pdf 

Vestlandsforsking (2020) Klimavurdering av å bygge mindre hytter - en vurdering av ulike 

materialvalg, design og bruksfasen av hytta 

https://www.vestforsk.no/sites/default/files/202002/Stiv%20kuling%20hytte%20klimaregnskap%20r

ed.pdf 

World Tourism Organization (2021) Sustainable development. https://www.unwto.org/sustainable-

development 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2593734/73.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://brage.nina.no/nina-xmlui/bitstream/handle/11250/2593734/73.pdf?sequence=4&isAllowed=y
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for%20myndigheter/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/natur-og-friluftsliv/
https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for%20myndigheter/klimatilpasning/klimatilpasning-i-sektorer/natur-og-friluftsliv/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-19-20162017/id2543824/?ch=1
https://www.regjeringen.no/globalassets/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t-1450.pdf
https://www.regjeringen.no/globalassets/globalassets/upload/kilde/md/bro/2005/0063/ddd/pdfv/266942-t-1450.pdf
https://www.ssb.no/statbank/table/12539/
https://www.ssb.no/statbank/table/09594
https://www.vestforsk.no/sites/default/files/2020-02/Hyttedeling%20VF%20notat%203_2019.pdf
https://www.vestforsk.no/sites/default/files/202002/Stiv%20kuling%20hytte%20klimaregnskap%20red.pdf
https://www.vestforsk.no/sites/default/files/202002/Stiv%20kuling%20hytte%20klimaregnskap%20red.pdf
https://www.unwto.org/sustainable-development
https://www.unwto.org/sustainable-development


 

 

 

 


