
ARRANGØRER ER NÆRINGSAVDELINGENE I FØLGENDE KOMMUNER: 
                                Folldal              Alvdal            Rendalen           Tynset               Tolga 

                                                                          

NATURBASERT REISELIV –  
HVA HAR VI OG KAN VI UTVIKLE - SAMMEN? 

 

Det naturbaserte reiselivet brer om seg og når stadig nye markeder, nasjonalt som 
internasjonalt. Små og store destinasjoner i distriktene har mye å by på - også vår region! 

Enkelte aktører har allerede nådd langt i å sette sine satsinger på kartet. Satsinger som igjen 
setter regionen på kartet, og som kan gi rom for nye aktører. Alle innen reiselivsbransjen, 

samt grunneierorganisasjoner og forvaltning mellom Trysil, Røros, Oppdal og Rondane 
inviteres herved til en temadag der naturbasert reiseliv settes på dagsorden - hva har vi og 

hva mer kan vi få til - sammen? 
 

STED/TID: STORSALEN I TYNSET KULTURHUS, ONSDAG 19. MAI 2021 KL. 10.00 – 14.30 
 

Påmelding til Servicekontoret i Alvdal kommune 
tlf: 62 48 90 00 / e-post: postmottak@alvdal.kommune.no 

Antallsbegrensning 100 stk p.g.a. Covid 19 
Enkel servering – gratis deltakelse! 

PS! Arrangementet blir streamet for de som ikke kan ta turen! 
 

MØTEAGENDA: 

Kl. 10.00 Velkommen!  

Kl. 10.15             Naturbasert reiseliv – tanker fra en reiselivssjef? Tove R Martens (Destinasjon Røros) 

Kl. 10.30 «Naturbasert reiseliv – verdiskaping og distriktsutvikling» v. Haaken M Christensen, 

Innovasjon Norge  

Kl. 11.30 Lunsjpause 

Kl. 12.15 Regionale eksempler:  

• Inatur.no – varme senger i utmark + fiske/jakt m.m. v. Gudmund Nygaard 

• Urørt ski og sykkel v. Audun J Lutnæs 

• Destinasjon Trysil – fra ski- til sykkelmekka v. Olve Norderhaug  

• Tour de Dovre – på sykkel gjennom tre nasjonalparker v. Ole Johan Steinvik 

• Kvistli islandshester – med fire bein i naturen v. Anne Ma Sætherhaug  

Kl. 13.15 Ferdsel i utmark – besøksstrategier og utfordringer på stien v. nasjonalparkforvalter  

Kirsten Thyrum, Femundsmarka og Gutulia nasjonalparker 

Kl. 13.35 Naturbruksskolen Storsteigen vgs – en aktør også for reiselivet v. rektor Eivind Aaen 

Kl. 13.45 Oppsummering med Steinar Munkhaugen/Lene Aasbø (Orkelbogen Friluftssenter), 

Arne Eggen (Opera di Setra), Ingrid Vingelsgaard (Vingelsgaard Gjestgiveri) og Maren 

Solvang Johnsen (Søberg gård og Opplev Alvdal)  

Kl. 14.20 Avslutning/veien videre?  

 

VELKOMMEN! 

mailto:postmottak@alvdal.kommune.no
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