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Strategisk Landskapsplanlegging 2018
Stedsutvikling, reiseliv og kulturarv i Trysils skoglandskap
Kurset ”Strategisk landskapsplanlegging” er et årlig tilbud til
masterstudenter ved NMBU innenfor studieretningene
Landskapsarkitektur, By- og regionplanlegging og Naturbasert
reiseliv. I 2018 hadde kurset 39 deltakere. Kurset holdes av Institutt
for landskapsarkitektur og Institutt for by- og regionplanlegging og
gjennomføres i høstsemesteret. En sentral del av kurset består i å
arbeide med konkrete problemstillinger knyttet til planlegging og
forvaltning av større sammenhengende landskap og tilhørende
lokalsamfunn i en utvalgt region i Norge.
For kurset høsten 2018 var Trysil valgt som studieområde. En
medvirkende grunn for valget er at Trysil også er en av tre
caseregioner i forskningsprosjektet BIOTOUR (Fra stedsbaserte
ressurser til verdifulle opplevelser – Reiselivet i den nye bioøkonomien, finansiert av Norges forskningsråd, prosjektnummer
255271). Kursansvarlige er bidragsytere i dette prosjektet, noe som
ga en fin mulighet til å kople pågående forskning og undervisning.
Denne koplingen bidro også til å styrke læringsutbyttet for
studentene. Trysil viste seg å være et godt valg. Kommunen er noe
langt mer enn en stor turistdestinasjon. Med store, produktive
skogarealer, en rekke naturvernområder og viktige vassdrag,
levende tettsted og aktiv grendekultur, samt en rik og allsidig
kulturarv, var det mange aktuelle problemstillinger studentene
kunne ta tak i.

Hovedmålet i kurset er å gjøre studentene i stand til å kunne utvikle
strategier som integrerer plan, forvaltning, stedsutvikling, vern og
næringsutvikling knyttet til natur- og kulturressursene i en regional
landskapssammenheng. Et viktig utgangspunkt er den Den
europeiske landskapskonvensjonens rammer. Kurset skal gi
kunnskap i bruk av verktøy for å analysere landskap, identifisere
ressurser for utvikling, forstå mobiliseringsprosesser og
medvirkning, og kunne bidra til kommunikasjon og formidling i
forhold til ulike aktører og interessegrupper. Videre skal studentene
få innsikt i lokal og regional planlegging og forvaltning av landskap
og lokalsamfunn.
Studentene har arbeidet i åtte grupper, hver med en tematisk eller
geografisk inngang til å utforske, analysere og utvikle
mulighetsstudier som grunnlag for overordnede strategier som
innspill til kommunens planarbeid:
1. Stedsutvikling i kommunesenteret Innbygda - møtested for
lokalbefolkning og besøkende
2. Skog og fjell som opplevelsesressurs –hotspots og
naturbasert opplevingsutvikling i området Flendalen –
Drevdalen – Fulufjellet
3. Trysileva – sentralt landskapselement og historisk livsnerve
med nytt utviklingspotensial?

4. Søre Osen – Ferdselsveier, Finnskogleden og Finnekultur.
Gammel historie som grunnlag for ny verdiskaping
5. Trysilfjellet i et integrert plan- og lokalsamfunnsperspektiv
6. Landsjøåsen og Kolos (ved elva). Grendesamfunn som base
for opplevelser. Stjernetårn og nattemørke.
7. Fulufjellet Nasjonalpark (Norge og Sverige) i et
ressursperspektiv – naturarv, verdiskaping og
besøksforvaltning.
8. Fageråsen, (nordsiden av Trysilfjellet). Utviklingsplaner for
storskala eiendomsutvikling og naturbasert reiseliv.
Hver gruppe har gjennomført en overordnet beskrivelse for sitt
område med dokumentasjon av natur- og kulturforhold, landskap,
bosetning, næringsvirksomhet, reiseliv, etc. Dette blir systematisert
gjennom en landskapsressursanalyse for å identifisere:
•
•
•
•

Landskapskarakterer og nøkkelkvaliteter
Ressurser for verdiskaping og stedsutvikling
Utfordringer for forvaltning av landskap og kulturmiljø
Mulighetesområder for nærings- og stedsutvikling

Med bakgrunn i analyser og mulighetsstudier, har studentene blitt
utfordret til å utarbeide overordnede plan- og utviklingsstrategier
etter plan- og bygningsloven. Feltarbeidet ble gjennomført fra 24. –
28. september 2018.
Gruppe 1 har fokus på kommunesenteret Innbygda, og valgte
følgende problemstilling: Hvordan gjøre Innbygda til et mer
helhetlig og attraktivt sentrum som byr på aktivitet, og som er
tilgjengelig for alle? Gjennom å kombinere landskapsressursanalyse

med andre stedsanalyser har gruppen kommet fram til strategier og
tiltak som skal bedre tilgjengeligheten mellom sentrum
(sentrumsgata) og Trysilelva, samt bedre grønnstruktur og flere
attraktive offentlige rom i sentrumssonen.
Gruppe 2 har arbeidet med den nordøstlige delen av Trysil knyttet
til dalførene Flendalen, Drevdalen og Ljørdalen. Fokuset er hvordan
disse dalførene med de store skogs- og fjellandskapene imellom kan
utvikles som en opplevelsesressurs, med utgangspunkt i konseptet
«taigatrail». Analysen av dette noe avsidesliggende område av
Trysil har mange utfordringer bl.a. knyttet til fraflytting. Samtidig er
det en interesse og en vilje lokalt til å kunne skape noe nytt og
fremme de positive kvalitetene i området. Gruppen har foreslått en
utvidet forståelse av «taigatrail-konseptet», og lansert strategier
knyttet til formidling og tilrettelegging for ferdsel og opplevelser.
Gruppe 3 fikk Trysilelva som studieområde, og formulerte følgende
problemstillinger: Hvordan legge til rette for å utnytte Trysilelvas
verdiskapende potensiale for både lokalbefolkning og tilreisende på
en bærekraftig måte gjennom å fremheve tømmerfløtingens
historie langs elva, og forbedre tilgang og informasjon? Landskapsressursanalysen resulterte i en strategi om å gjenåpne gamle
tømmervelteplasser, som i dag er utsatt for gjengroing. Dette kan gi
muligheter for formidling av gammel fløtingshistorie, fremvisning av
kunst, kombinere med fine fiskeplasser, utsiktspunkt, møtested og
andre aktiviteter langs elva. Den andre strategien er knyttet til
pilegrimsleden, som delvis går langs elva. Gruppa mener et viktig
tiltak er å få på plass et regionalt pilegrimssenter med ansvar for
Østerdalsleden.

Gruppe 4 har vestre Trysil og Finnskogen som utgangspunkt for sitt
prosjekt. Problemstillingen som ble formulert er hvilke muligheter
som ligger i å øke attraktiviteten til Vestre Trysil både som bosted
og reiselivsdestinasjon. Det formulert tre strategier med tilhørende
tiltak. Den første er å senke farten ved krysset sør for Sjøenden på
innfartsveien Rv 25, og etablere en «Trysil-portal». På den måten
kan de reisende ta seg tid, senke tempoet og oppleve et annerledes
Trysil på sin vei til hytta og skisenteret. Her kan de også få
informasjon om ulike turmuligheter i området og alternative veier å
kjøre videre til Trysilfjellet, hvor målet er at de reisende skal få
muligheten til å oppdage kvalitetene som ligger i Vestre Trysil.
Gruppe 5 fikk det området de fleste kanskje assosierer med Trysil,
nemlig Trysilfjellet, som er utviklet til en av Norges største
vinterdestinasjoner. Målet i oppgaven har vært å identifisere og
utarbeide tiltak og strategier som vil kunne knytte Trysilfjellet
nærmere sammen med Innbygda for å styrke den sosiale
bærekraften i forholdet mellom reiselivs- og stedsutvikling. For å
realisere dette foreslår gruppa nye og bedre forbindelser for
gående og syklende mellom Turistsenteret ved Trysilfjellet og
Innbygda, og med ny gangbru over Trysilelva. Dette åpner også for
bedre tilgjengelighet på begge sider langs elva, og foreslår ny tursti
kalt Elverunden.
Gruppe 6 fikk ansvar for en av Trysils levende grender, Landsjøåsen.
Analysene munner ut i tre strategier: Aktivering av lokale ressurspersoner, kunnskapsbygging og opplevelser, og informasjon og
tilgjengelighet. Knyttet til disse strategien har gruppen foreslått
aktuelle tiltak knyttet til tre mulighetsområder som alle har

forskjellige kvaliteter, og som må sees i sammenheng for å sikre
bærekraftig grendeutvikling.
Gruppe 7 har Fulufjellet nasjonalpark og dens ransoner som sitt
studieområde. Nasjonalparken er på både på norsk og svensk side,
og danner et sammenhengende stort verneområde. Gruppa har
valgt å se på hvordan nasjonalparken kan være en ressurs for bred
verdiskaping for lokalsamfunnet i Ljørdalen. Den første strategien er
å gi Ljørdalen status som nasjonalparklandsby. Gjennom en slik
tittel vil Ljørdalen grend være et velkomststed, utgangspunkt og
informasjonspunkt for videre besøk i nasjonalparkens naturopplevelser. Den andre strategien er å videreutvikle ro, stillhet og
en avslappende atmosfære i området, noe som flere turister fra
mer urbane sammenhenger etterspør. Den tredje strategien tar
utgangspunkt i den eksisterende veistrekningen som går rundt
Fulufjellet nasjonalpark og det utvikles en lavterskel sykkelløype.
Gruppe 8 har fokus på Fageråsen, det første hyttefeltet som ble
utviklet i tilknytning til Trysilfjellet. Oppgaven tar for seg hvordan
Fageråsen skal utvikles i en lokal og regional kontekst, hvor målet er
at det skal være et attraktivt område for både tryslinger, hytteeiere
og turister på sommertid og vintertid. Den første strategien er at
videre utbygging på Høyfjellssenteret ved Fageråsen bør
konsentreres i tilknytning til den eksisterende hovedgaten. Utvikling
bør være en videreføring av eksisterende sentrumsfunksjon, med
offentlig tilbud på gateplan. Den andre er å styrke den grønne
korridoren mellom det bebygde området og fjellområdet. En tredje
strategi er å bevare og styrke kvalitetene knyttet til friluftslivsområdene, og øke tilgjengeligheten og oppmerksomheten rundt
naturbaserte opplevelser. Det foreslås å styrke området som

utgangspunkt for ikke-kommersiell aktivitet for barn og voksne,
lokalbefolkning, hytteeiere og turister.
Vi vil uttrykke en stor takk til Trysil kommune for måten vi har blitt
tatt imot på. Oppstartsseminaret i Trysil rådhus sammen med
ordfører, næringssjef, plansjef og andre nøkkelaktører gav
studentene en god oversikt over status og planer for kommunen.
Det bidro til at de kom godt i gang med sine problemstillinger, og
fikk etablert kontakt med viktige informanter. Vi ønsker å takke alle
som har stilt opp til møter og intervjuer med studentene og delt av
sin kunnskap og sine erfaringer. Takk også til Elin Rydje ved
Landsjøåsen for å ta så godt imot oss i grendehuset til
avslutningssamlingen for feltarbeidsuka. Her fikk vi oppleve ekte
gjestfrihet og fikk oppleve en atmosfære av levende grendeliv.

Til slutt vil vi rette en særskilt takk til Utviklingsleder Kristian
Bjørnstad ved Trysilvassdragets Skogeierlag for all praktisk
tilrettelegging, forelesninger og annen faglig bistand underveis i
kurset, som han alltid sto parat til å bidra med.
Det har vært med stor glede og faglig utbytte å arbeide med Trysil i
årets kurs!
Ås, januar 2019

Morten Clemetsen og Knut Bjørn Stokke
Kursansvarlige ved NMBU

Innbygda - et levende sentrum
LAA360 - Strategisk landskapsplanlegging

Gruppe 1:

Christoffer Lein
Sumeet Singh
Michael Andersson
Inga Borge
Kim Aass
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Innledning

Denne oppgaven er skrevet som en prosjektrapport
i faget LAA360/361 - Strategisk landskapsplanlegging, ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). I år er prosjektområdet Trysil
kommune, hvor vårt prosjekt dreier seg rundt sentrumsutvikling i Innbygda. Målet er å utarbeide
mulighetsstudier for området, som er forankret i
grundige analyser vi gjorde under og etter feltarbeid
i Trysil kommune.
Innbygda er sentrum i Trysil kommune, og inneholder butikker og offentlige tjenester til kommunens 6 578 innbyggere (SSB, 2018), i tillegg til kommunens mange hytteturister. Dette er nærmeste
handelssentrum for mange, siden Innbygda ligger
langt unna andre store tettsteder. Dette gjør Innbygda til et sentrum som brukes av mange.

en betydelig vekst i turisme. Trysil er allerede en av
Norges største turistdestinasjoner, mye på grunn av
den store satsingen på ski. Turismesektoren i Trysil
er klar for å ta imot veksten, med store utbygginger
og mange tilbud. Det som gjenstår er derimot sentrumsutviklingen, da flere turister også kan komme
til å reise til Innbygda. Med et godt fungerende og
helhetlig sentrum vil man kunne ta imot nye innbyggere og hytteturister på en god måte, i tillegg til
ta vare på de som fra før av bruker sentrum.

Under feltuken oppdaget vi at problemet Innbygda
som sentrum har, er et fravær av helhet, særpreget og gode møteplasser. Sentrale funksjoner ligger
spredt rundt i kommunen, som for eksempel skisentre, idrettsarenaer og kulturskolen. Dette har ført
til at sentrum blir brukt mindre som oppholds- og
rekreasjonsområde enn det man skulle ønske. Ut
Siden 2015 har befolkningen i Trysil økt (Svarstad, fra disse betraktningene endte vi opp med følgende
2018, s. 6), og når den nye flyplassen “Scandinavian problemstilling:
Mountains” nærmere Sälen kommer, vil det også bli

Hvordan gjøre Innbygda til et mer helhetlig
og attraktivt sentrum som byr på aktivitet, og
som er tilgjengelig for alle?

Bilde 1
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Metode

Oppgaven vår baserer seg på en landskapsressursanalyse, da vi ønsker å gjøre en dyptgående analyse
av stedet før vi setter i gang med mulighetsstudiene.
Landskapsressursanalysen er utformet og skapt av
Aurland Naturverksted i samarbeid med Telemarksforskning og NMBU. For å kunne forstå hva analysen
går ut på, er det viktig å vite hva et «landskap» innebærer. Her har utviklerne av analysen basert seg
på den europeiske landskapskonvensjon sin definisjon på landskap: «Landskap betyr et område, slik
folk oppfatter det, der særpreget er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom ulike naturlige og/
eller menneskelige faktorer». (KMD, 2009)
Landskapsressursanalysen har et formål om å få
fram egenskaper og innhold i et område som folk
lett skal kjenne seg igjen i. Analysen er et viktig ledd
i en stedsutviklingsprosess, hvor man etter å ha kartlagt stedets ressurser og landskap har et stort grunnlag for å tenke ny og god utvikling. Landskapsressursanalysen deles opp i to deler: Landskapsanalyse
og stadkjensleundersøkelse. I landskapsanalysen
dokumenterer og skildrer man stedets omgivelser,
fysiske innhold og aktiviteter. En stadkjensleundersøkelse har som formål å frembringe folks relasjoner, identitet til stedet, og hvilke verdier som er
viktige for dem. (Clemetsen, 2012)

lite, har vi valgt å supplere landskapsanalysen med
analysemetodikken til Kevin Lynch og Gordon Cullen. Lynch-analysen baserer seg på en kartlegging av
sentrale elementer i et bylandskap, som møteplasser, distrikter, ferdselsårer og landemerker. Disse
analysene vil beskrive landskapets visuelle karakter.
Gordon Cullen har utviklet en romlig analyse kalt
serial vision, som brukes for å beskrive opplevelsen
av landskapet sett fra veien (Stahlschmidt, Swaffield,
Primdahl og Nellmann, 2017, s. 80-91) Totalt vil
disse analysene gi oss et godt bilde av byrommet,
møteplasser og tilgjengelighet i Innbygda. Dette vil
danne et godt grunnlag for hvilke endringer vi ønsker å foreta oss.
Stadkjensleundersøkelsen er basert på kvalitativ
metode, med dybdegående intervjuer og korte intervjuer. Stadkjensla er essensiell for å forstå befolkningens behov i sentrum, da sentrum er et landskap
som er styrt av mennesker. Derfor valgte vi å gjennomføre både dybdeintervju og enkle intervju, hvor
vi snakket med personer fra ulike livsfaser og livssituasjoner, for å kartlegge ulike brukere og opplevelser
av sentrum.

Som en oppsummering av landskapsressursanalysen, har vi valgt å benytte oss av en SWOT-analyse, hvor vi omtaler og fremhever de mest sentrale
Landskapsanalysen vår består av en landskapskar- funnene, og klassifiserer disse i styrker, svakheter,
akterisering gjort gjennom kartstudier, befaring og muligheter og trusler. Dette vil vi ta med oss videre
gjennomgang av litteratur. Vi har sett på Innbygda inn i mulighetsstudiene, for å se hva slags områder
sentrum sammen med Trysilfjell-området i vest og som er best egnet, og hvilke elementer vi burde ta
åsene i øst. Siden vårt område er relativt
hensyn til når vi kommer med forslag til utvikling.

Intervjuspørsmål om stadkjensle:
1. Hvis du skulle vist meg én ting i Innbygda, hva
ville det vært?
2. Finnes det noen naturlige møteplasser i
Innbygda?
3. Finnes det noen steder i Innbygda du aldri
besøker?
4. Er det noe spesielt sted du liker å oppholde deg
i sentrum?
5. Hva syns du mangler i sentrum?
Dybdeintervju med privatpersoner:
Daniel, 36 år
Herman, 73 år
Åse, 59 år
Tone, 42 år
Dybdeintervju med offentlige personer:
Bjørn Tore Bækken og Ariane Bekk Norstad arealplanleggere i Trysil kommune
Dybdeintervju med organisasjoner/foreninger:
Stine Akre, leder Sentrumsforeningen
Gudrun Danaker Lohne, leder Destinasjon Trysil
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Attraktivitetsfaktor

Attraktivitetspyramiden er en modell Telemarksforskning har utviklet for å måle attraktiviteten til
et tettsted, basert på forholdet mellom bosted, besøk
og bedrifter. Et veldig attraktivt område er et område
turister ønsker å besøke, folk ønsker å flytte til og
bedrifter ønsker å slå seg ned i. Et område kan også
være attraktivt om det er få bedrifter der, men om
det er mange mennesker som flytter dit, da sier man
at stedet er attraktivt i motvind (Svardal, 2018).

muligheter man har. Strukturelle forhold, som geografisk plassering og naturforhold, er utenfor
lokalsamfunnets kontroll. Det er kun stedsspesifikke forhold som påvirker veksten man kan gjøre noe
med. Det kan f.eks. være å legge til rette for økt bruk
av landskapet, skape et opplevelseslandskap. Dette er
noe Trysil i stor grad har gjort, for å trekke til seg
turister (ibid).

å skape et attraktivt sentrum, og har derfor tilpasset
modellen noe slik at det passer bedre vår problemstilling. Denne modellen bygger på samme prinsipper som attraktivitetspyramiden, men med andre
elementer.

Utgangspunktet vårt er at gode møteplasser i sentrum, som trekker til seg lokalbefolkningen og
besøkende, er grunnleggende for å få til et attraktivt
Attraktivitetspyramiden brukes som regel på kom- sentrum i Trysil. For å utvikle gode nye møteplasser
For å bruke attraktivitetspyramiden i arbeidet med munalt plan, hvor man ser på attraktiviteten til en er det viktig at møteplassene er tilgjengelig og planstedsutvikling, er det viktig å kartlegge hvilke
kommune eller til et tettsted. I vårt tilfelle ønsker vi legges helhetlig.

UTVIKLING

Figur 1: Attraktivitetspyramiden

Attraktivitetsfaktor tilpasset
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Geografisk tilknytning

Trysil ligger midt-øst i Hedmark fylke. Kommunen
ligger i dalføret Østerdalen, som går gjennom hele
Hedmark. Trysil har i lange tider vært plassert, som
Sven Moren har uttalt, “Avsides og veglaust - med
ryggen krøkt inn i Sverige og andletet gøymt i storskogen.”(Svarstad, 2018, s. 3). I dag ligger Trysil mye
mer tilgjengelig til. I et nasjonalt perspektiv ligger
Trysil ganske nært hovedstaden, da veiforbindelsene
nedover fra Hamar er svært gode. Til tross for denne
nærheten føler mange likevel at Trysil ligger ganske
langt unna alt, da det er over en time i hver retning
til nærmeste store tettsted.

Lokalt ligger Innbygda midt i kommunen, som et av
to store tettsted. Nybergsund er det andre tettstedet,
og ligger kun sju kilometer lenger ned i dalen langs
Trysilelva. I 2015 bodde 2 340 av kommunens 6 569
innbyggere i Innbygda (Thorsnæs og Haugen, 2018).
Ellers er bosettingen i kommunen nokså spredt, i
andre små tettsteder og rundt om i grendene

Forbindelser

Siden Trysil ligger så langt unna andre tettsteder, er
forbindelsene ekstra viktige. De fleste reiser med bil
på hovedveiene som er markert, men det går også
buss seks ganger om dagen på hverdager, mellom
Rørosbanen, som knytter Elverum sammen med

Innbygda og Elverum. Gjennom Elverum går
Hamar og Trondheim. Fra Hamar kan man også ta
toget nedover til Oslo. Dette vil si at Trysil har gode
forbindelser til sentrale strøk. Lokalt står det dårligere til, da det kun går buss mellom de større stedene
i kommunen, og ikke rundt i alle grendene der
store deler av innbyggerne bor. (Hedmark trafikk,
2018).
Som et resultat av at Trysil ikke ligger sentralt, flytter mange lokale vekk for å komme nærmere jobb
og andre funksjoner, men det har også ledet til at
mange velger dette som et rekreasjonsområde, hvor
friluftsliv, ro og stillhet står i fokus.
Fv 26 (Sverige: Rv 62)
Rv 25 (Sverige: Rv 66)
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Trysil i en regional kontekst

Trysil kommune er mest kjent for å ha et mangfold
av vintertilbud, spesielt alpint. I tillegg har de med
en satsning på helårsaktiviteter fått flere besøkende
på sommertid. Det er mange både nasjonalt og internasjonalt som reiser dit kun for disse tilbudene.
Men Trysil er ikke kun en turistdestinasjon, kommunen er blant annet en del av et interregionalt
grensesamarbeid kalt SITE. Dette er et samarbeid
mellom Sälen, Idre, Trysil og Engerdal kommune,
hvor det på tvers av administrative grenser arbeides
med å fremme bl.a. bærekraftig utvikling, offentlig
infrastruktur og en styrking av næringsliv (Innovasjon Norge, 2018). Trysil er også en del av samarbeidet med Scandinavian Mountains, en skandinavisk
flyplass med base i Sälen, som åpner 2019. Den skal
gi flere turister muligheten til å oppleve skitilbud i
Norge og Sverige (Scandinavian Mountains, 2018).
Overordnet er dermed Trysil veldig basert på og
avhengig av turisme, samtidig som de jobber med
en styrking av tettstedet på et regionalt nivå.
Tettsted

Avstand fra Innbygda

Elverum

71,2 km

Drevsjø

73,5 km

Sälen

76,9 km

Rena

77,7 km

Idre

210 km

Befolkningsvekst

Som nevnt har kommunen i lang tid opplevd en befolkningsnedgang, men har hatt en vekst de siste tre
årene. Per i dag har Trysil 6 578 innbyggere, som er
en økning med 25 personer fra forrige kvartal. Likevel viser trenden at befolkningen går nedover, og befolkningsprognosene fra kommunefakta spår at innen 2040 vil befolkningen ligge på 6150 (SSB, 2018).

Planprosesser

Trysil kommune har satt fire hovedmål i den langsiktige delen av kommuneplanen for perioden 20092020. Av disse fremkommer det at Trysil skal være
en selvstendig kommune som selv skal bestemme
over sine egne ressurser. Videre i planen er det også
satt som hovedmål at Trysil skal bli nordens ledende
helårs reiselivsdestinasjon. I tillegg skal kommunen være med å tilrettelegge og videreutvikle et
Til sammenligning har kommunen 6 645 hytter konkurransedyktig næringsliv med lokale ressurser
(Ibid), og gjennomsnittlig 8050 skigjester hver dag. som utgangspunkt. Under delmålene kommer det
Dette tilsier at det er en mye større andel turister frem at kommunen ønsker å snu den negative bei kommunen, enn lokale. Dette er noe sentrum i folkningsutviklingen. Innbygda sentrum skal viderestørre grad burde spille på, og tilrettelegge for.
utvikles og rollen som kommunesenter skal styrkes.
Handel, kultur og offentlige servicefunksjoner skal
lokaliseres til den “indre sonen” av Innbygda (Trysil kommune, 2009, s. 4-5). Det er også et mål i den
kommende områdeplanen for Innbygda sentrum at
det skal bli et “365-dagers sentrum” som er attraktivt
for bosatte, arbeidende og besøkende gjennom hele
året (Trysil kommune. 2017, s. 5).

Dagens sentrum

Det er godt tilrettelagt for bevegelse langs sentrumsgata, med mange butikker og fasader vendt ut
mot gaten. Dette er med på å skape et aktivt byliv.
Flomvollen langs elva er også med på å skape noe aktivitet i sentrum. Det er ikke gode nok tverrgående
forbindelser mellom disse to aksene.

Innbygda og omkringliggende tettsted. Her er
det tydelig at avstandende er store.

Eiendomssituasjonen i Innbygda er kompleks. Sentrumssonen består i dag av mange små tomter med
grunneiere som har forskjellige interesser, noe som
vanskeliggjør prosesser som innebærer en helhetlig
utvikling.
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Næring

Trysil har gjennom lang tid vært en jord- og skogbrukskommune. Store deler av skogen er eid av kommunen, men skogen eies også av private og staten.
Selv om andre næringer har fått et fotfeste i kommunen, er skogdrift fortsatt en stor del av industrien
i Trysil kommune, og gir grunnlag til helårsarbeidDe viktigste funksjonene i Innbygda ligger nord i splasser. Totalt blir 200.000 kubikkmeter tømmer
sentrum, med blant annet Trysilsenteret, kirken og avvirket hvert år i kommunen (Svarstad, 2018, s. 8).
rådhuset. Trysilsenteret er det første som møter tilreisende. Det har ført til at de fleste kun benytter seg Det meste av næringen i og rundt Innbygda ligger
av handelstilbudene i senteret, og reiser ikke lenger på vestlig side av elven, blant annet Moelven industri
ned i sentrum. Dette har ført til en skjevfordeling, og Mosanden. I senere år er også handelsvirksomhet
hvor handel og næring sør i sentrum har fått dårlig- blitt flyttet over til vestsiden, noe som har ført til et
ere vilkår. Det er også i sør, spesielt i Løkjasvingen, at lavere kundegrunnlag i sentrum.
det meste av særpreget ligger.
Utviklingen av sentrum har i stor grad blitt utført av
private initiativtakere, som har kjøpt opp eiendommer i sentrum og utviklet disse periodevis. Dette har
gitt mange ulike arkitektoniske uttrykk, og har ført
til en manglende struktur i sentrum.

tar kjøpte opp skivirksomheten i Trysil i 2005, noesom førte til stor vekst i området. I dag er Trysil blitt
den største skidestinasjonen i Norge. Kommunen
har også fått merket bærekraftig reisemål, fordi de
viser initiativ til å bli mer bærekraftige.

Bilde 2: Trysil har satt i gang arbeidet mot å bli et
bærekraftig reiseliv
Turismen i Trysil har blitt en stor økonomisk del av
næringen, og sysselsetter i dag mange mennesker.
For å utnytte potensialet i stedet enda bedre, har de
store aktørene også begynt å satse på helårsturisme,
i første omgang rettet mot sommeraktiviteter. De
fleste av turistene som kommer til Trysil er barnefamilier, noe som har ført til et mangfold av aktivitetstilbud rettet mot den aktive familie. Eksempler
på slike tilbud er blant annet rafting langs elva, terrengsykling, golf, villmarkssafari og fiske. Det satses
særlig på terrengsykling, noe som i dag er ganske
vellykket.

Tømmer har i lang tid vært en viktig del av næringen i Trysil. Her ser vi bilde fra Moelven industri.

Reiseliv som næring
Innbygda sentrum med elva til venstre. Trysilsenteret ligger øverst ved rundkjøringen.

På 1960-tallet begynte utviklingen av alpinsenteret
på Trysilfjellet. I 1966 sto den første skiheisen klar på
den nordlige siden av fjellet. I 1976 ble skisenteret på
sørsiden av fjellet åpnet. Det svenske selskapet Skis

Bilde 3: Terrengsykling på Grimsåsen.
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Som destinasjon satses det stort på det G. Kamfjord
omtaler som det helhetlige reiselivsprodukt med
fokus på opplevelser (Kamfjord, 2015, s. 179). Det vil
si at man som turist ankommer og får alle grunnleggende behov og aktiviteter dekket på destinasjonen
eller resortet. Dette har selvsagt konsekvenser for
sentrum i Innbygda. Det nevnes i et intervju at “Sentrum og fjellet er to forskjellige ting. Destinasjonen
legger opp til dette siden de kun markedsfører fjellet”.
Han fortsetter videre “Det er jo en ærlig sak at det
ikke er så mye og spennende og se i Innbygda egentlig
(…) Det er helt klart at man må utvikle sentrum, og
ikke bare utvikle der oppe” (Daniel, 36 år).

Historisk tilbakeblikk

De første gårdene i Trysil var Nordby og Sørhus,
som lå nord og sør i Trysil innbygd (dagens Innbygda). Man regner med at de ble brukt som gårder fra
rundt 1000-1050. Disse to var hovedgårder, og man
vet om to gårder som lå mellom de, Hagen og Lunde. Totalt i Trysil på denne tiden var det 8 gårder, de
fleste lå i “Trysildalen” i nærheten av dagens Innbygda, og noen lå i Ljørdalen. I 1528 var det 14 gårder
ved folketellingen, noe som tilsier at det ikke var
veldig attraktivt å flytte til Trysil før i tiden.

Prestegarden, som ble plassert midt i klyngene av
gårder som lå i området ved dagens Innbygda. Det
ble grunnlagt tre sager i Trysil, to av de befant seg i
Innbygda, en felles for Prestegarden og Sørhus gård,
og en ved Lunde gård. Det var her hovedvekten av
sagindustrien holdt til i kommunen.
(Lillevold, 1964).

Historien viser at det ikke er tilfeldig at kommunesentrum i dag ligger i Innbygda. Vi ser at det siden
starten av 1000-tallet har vært store gårder på
Grunnen til at det i det hele tatt bodde folk i Trysil, området, og med presteskapet og sagbruket som
var fordi det langs Trysilelva var rik tilgang på fisk også plasserte seg der, ble det etterhvert et naturlig
og ferskvann, det var mye elg å jakte på i skogen og sentrum for kommunen.
man regner med at det var et stort fangstfelt i Ljørdalen. Det “å bruke skogen” innebar på denne tiden
kun jakt eller sanking av mat, skogdrift var i mange
hundre år noe de ikke kunne profittere av.
På starten av 1700-tallet sank viltbestanden i kommunen kraftig, noe som førte til at flere satset mer
på jordbruk og korndyrking. På grunn av nødsperioder i nærliggende områder i Østerdalen og Sverige var det flere og flere som flyttet til kommunen.
Dette gjorde at kornbestanden ikke holdt, og det ble
nødsår også i Trysil.

Bilde 4: Trysilfjellet er viktig i turistnæringen.

Tilfeldigvis begynte man gradvis med salg av tømmer på 1720-tallet, og i 1740 var det blitt vanlig
over hele Trysil. Dette reddet Trysil i nødsårene, da Bilde 5: Jakt har alltid vært en viktig del av livet i
det skapte et godt nok livsgrunnlag for befolknin- Trysil. Bilde av bjørnejakt i 1887, utført av elgelagen. Dette førte til at folkeveksten ble femdoblet get på Støa. (Storfjord & Vingelsgaard, 1992, s. 86)
fra 1660 til begynnelsen av 1800-tallet. Befolkningen økte med ca. 350 til 1500 innbyggere. I 1780 slo

9
LANDSKAPSRESSURSANALYSE																

Landskapsanalyse

preget av barskog, gråorskog og store myrområder. (Larsen, 1986). Dette har resultert i at det er lite å
Skogen preger landskapet veldig, de eneste arealene finne av kulturhistorie bygningsmassen og landskadet ikke finnes skog på er arealene med bebyg- pet innenfor vårt utsnitt. Skisenteret med tilhørende
gelse, jordbrukslandskap, hogstfelt eller de høyeste skiløyper er også en del av kulturlandskapet i områtoppene i kommunen, som ligger over tregrensa. I det, hvor de i 1862 antageligvis bygde verdens første
vårt utsnitt er det kun Trysilfjellet som ligger over hoppbakke. (Dahl, 2010)
tregrensa, med sine 1132 m.o.h. Det er også store
myrområder rundt Innbygda, og flere av disse ligger
rett utenfor tettstedsbebyggelsen. Mange av myrene
Innbygda ligger i en u-dal, med andre ord en dal knyttes sammen av små bekker som går på kryss og
med myke og slake åser på hver dalside og stort, flatt tvers rett utenfor Innbygda, og de har ofte utløp i
areal i bunn. Dalen følger Trysilelva gjennom hele Trysilelva.
kommunen. De tilstøtende dalsidene i vårt utsnitt er
preget av slake åser dekket med gran og furuskog, Det har vært lange tradisjoner med tømmerfløting
med Trysilfjellet som en ruvende topp vest for Inn- og landbruk i området rundt Innbygda. Langs hele
bygda. Trysilfjellet dominerer landskapet i stor grad, elva har det vært mange jordbrukseiendommer, og
og er svært viktig for befolkningen både med tanke selve elva har blitt brukt til tømmerfløting, helt frem
på rekreasjon og næring. I dalbunnen ligger tettbe- til 1991 (Bækkelund, 2018). Tømmerfløtingen er det
byggelsen ved Innbygda og jordbruksarealer nord og lite tegn på i dag, da skogen i stor grad har grodd igjen langs elva. Det som ligger igjen av den gamle hissør for sentrum, langs Trysilelva.
torien i Innbygda-området er gårdene nord og sør Bilde 6: Innbygda i 1862, med store jordbruksareInnbygda og tilstøtende områder ligger i mellombo- for sentrum, og kirken. Gårdene innad i Innbygda aler, nybygd kirke og hoppbakke.
real vegetasjonssone (Reiso, 2005, s.7), som er en sone har blitt utbygd og fortettet, og mange eldre bygg har
blitt fjernet av ulike årsaker, spesielt grunnet brann
Landskapsanalysen skal hjelpe oss for å forstå de ulike
dimensjonene av landskapet. Dette er en kartlegging
av områdets fysiske omgivelser og karakter. Her har
vi forsøkt å sette ord på de fysiske omgivelsene for
å danne et bilde av området som skal hjelpe oss å
forstå landskapet. Utsnittet vi fokuserer på er som
nevnt Innbygda med tilstøtende dalsider.

Landformer, vann, vegetasjon

Kulturhistorie-, og landskap

Trysilfjellet 1132 m.o.h

Løvlia 646 m.o.h
Innbygda 360 m.o.h
0 km

7 km
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Arealbruk

Innbygda er administrasjonssentrum i Trysil kommune, og inneholder de mest sentrale service- og
handelsfunksjonene i kommunen. Rundt sentrum
ligger det flere større boligfelt, mens det lenger ut i
kommunen blir mer spredt. Hoveddelen av bebyggelsen i kommunen ligger langs Trysilelva, spesielt i
Innbygda og Nybergsund, og ellers rundt om i grendene. Kommunen ønsker å opprettholde en spredt

Skogsområder
Fjellområde - delvis snaufjell
Myr
Elv
Dalbunnsområde
Jordbruk
Tettsted
Annen bebyggelse
Grend

Landskapstyper, vegetasjon og arealbruk.

bebyggelse, noe vi ser da 25 % av innbyggerne i Try- det ellers rundt om i kommunen ligger mer spredt,
sil kommune bor på gårdsbruk.
ofte er disse tomtene utskilte gårdseiendommer.
Det er også store hyttefelt i vårt utsnitt, spesielt
øverst i dalsidene. Som nevnt i avsnittet om befolkningsvekst, er det flere hytter enn innbyggere i
Trysil kommune. Dette preger landskapet i stor grad.
I vårt utsnitt ligger hyttene svært tett i hyttefelt, mens
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Landskapskarakterisering
Høyfjell
Elv og elvebredde
Bebyggelse
Skog med store åpne flater
Skog
Skog med spredt bebyggelse
Boligområde med spredt jordbruk
Jordbruk
Storskala landskap
Tettbebygd
Skogli med spredt bebyggelse og jordbruk

En landskapskarakterisering av Innbygda og omkringliggende områder.
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Lynch-analyse

Kevin Lynch utviklet i 1960 en metode for analysere
bylandskap (Stahlschmidt et al., 2017, s. 81) , hvor
formålet er å belyse de elementene som hjelper
mennesker å navigere gjennom landskapet. Denne
analysen fungerer også å bruke på mindre tettsteder. Vi har valgt å gjennomføre analysen på relativt
liten skala, da det er sentrum som står i hovedfokus
i vår oppgave.
Landemerker
Landemerker er iøynefallende landskapsformasjoner eller bygninger, som man kan bruke til å orientere seg etter. Vi fant to fremtredende bygninger i
Innbygda, kirka og Trysilsenteret. Disse bygningene
er de første man får øye på når man kommer til
sentrum fra nordsiden. Ellers kunne man lett bevege seg gjennom sentrum uten å merke noe spesielt.
Ferdselsårer
Ferdselsårer er ulike veier folk beveger seg langs. I
Innbygda er det gangveier og bilveier som er dominerende ferdselsårer. Aksene gjennom sentrumsgata og flomvollen (se illustrasjon), blir oftest brukt.
Løkjesvingen er også en viktig ferdselsåre, men som
kun blir benyttet når man skal til funksjoner som
finnes i svingen. Det er også en del ferdselsårer som
leder inn og ut av sentrum, hvor ferdselsåren i nord
og sørgående retning (gjennom sentrumsgata) er
den største.
Kanter
Kanter er lineære elementer som fungerer som
barrierer i landskapet. Barrierene er ikke alltid helt
lukkede, ofte gjør de bare landskapet vanskeligere
å krysse. Følgende kanter finnes i Innbygda: Elva,-

flomvollen og resten av sentrum, som består av flere
høye fasader langs sentrumsgata. I tillegg fungerer
gjerdet mellom kirka og lekeplassen i nord som
barriere. Til sammen er det svært mange kanter i
sentrum, som med fordel kan mykes opp og tilgjengeliggjøre flere områder.
Siktlinjer
Siktlinjer er ikke en del av Lynchs opprinnelige
modell, men det er noe vi ser på som nyttig i arbeid
med Innbygda. Det kan hjelpe oss med å identifisere hvor det er hensiktsmessig å lage tilknytninger mellom elva og sentrum. Siktlinjene viser hvor
man har utsikt mot elva og Trysilfjellet fra sentrumsgata.
Møteplasser
Møteplasser defineres som steder hvor mennesker møtes eller krysser hverandre. Møteplassene vi
har markert, er der flest mennesker møtes. Vi har
ekskludert de møteplassene som ikke blir aktivt
brukt. Hovedsakelig møtes folk på senteret, de ulike
spisestedene og lekeplassen og parken i nord. Vi ser
stort potensiale for flere møteplasser utendørs.
Distrikter
Distrikter er større områder som har spesielle
funksjoner eller en egen karakter. I sentrum er det
tre områder som skiller seg mer ut: flomvollen med
grønnstruktur og kontakt med elva, senteret og
tilknyttede arealer, hvor mange handler og oppholder seg innendørs, og Løkjasvingen, som har
det største særpreget i Innbygda, med flere eldre
bygninger. Resten av sentrum er svært fragmentert
og uten noe helhetlig preg.
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Romlig-estetisk analyse

Serial vision er en teknikk utviklet av Cullen, som
brukes til å analysere romlige strukturer ved hjelp
av en en-punkts fremstilling av en rute(vei) gjennom landskapet, hvor hvert punkt er en endring i
landskapet som fremstilles ved hjelp av fotografier
eller tegninger (Stahlschmidt et al., 2017, s. 89).
Metoden til Cullen var utviklet for å beskrive gågater,
men det er allikevel interessant å se på hva som
møter turistene som reiser til Trysil, når det kommer
kjørende med bil eller buss. Vi har tatt utgangspunkt
i reisende fra sør som kommer kjørende på fylkesvei
26, og tar av inn mot Innbygda sentrum.

3
4

2. Rommet åpner seg ettersom skogen på høyre
side av veien blir borte og gir reisende mer oversikt.
Bensinstasjonen og skiltene signaliserer et mer
bebygd landskap, og antyder at man har kommet til
hjertet av Trysil.

5

2

6

1. Velkommen-skilt til Trysil som ønsker turister
kommende fra sør velkommen. Det er tett skog på
begge sider av veien, som fører til et lukket rom. Det
er ikke noe annet enn skiltet som signaliserer en endring i landskapet når man kommer frem.

1
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3. Broa inn til sentrum som krysser Trysilelva.
Landskapet åpner seg og gir utsikt til fjell på baksiden av sentrum og noe hyttebebyggelse. Det er
ingen landemerker eller bygg som tyder på at man
har kommet til sentrum.

5. Et område med tett bebyggelsen begynner. Det
er store fasader som omringer sentrumsgata. Noen
steder av strekningen oppleves mer åpent, med enten parkeringsplasser eller små parker. Vegetasjonen
avtar jo lengre inn i sentrum man beveger seg, og
området får flere grå flater.

4. Dette er inngangen til sentrum, her er det god
sikt i alle retninger. Det første du møter er en skulptur, i et område som bærer preg av å være åpent. Du
skimter såvidt et område med triste fasader og grå
arealer.

6. Ut av Innbygda sentrum lukker rommet seg, og
sikten blir dårligere som følge av mange trær. Det er
noe spredt bebyggelse og jordbruk når man beveger
seg sørover fra sentrum. Tettstedet Innbygda er
slutt.
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Stadkjensle

En stadkjensleundersøkelse, fra engelsk “sense of
place”, brukes til å analysere hva som er særegent
for en plass. Hva er det som til sammen gir en
plass særpreg og dermed adskiller den fra andre
steder. Dette gjelder både for identitetsfølelsen og
tilhørigheten til de fastboende, men også hva som
oppleves av den tilreisende (Clemetsen, 2018, s.
4-6).
Hvem er Tryslingen?
Forfatter og trysling Sven Moren beskriver tidlig på
1900-tallet tryslingen som “eit folk som hadde levd
for seg sjølv så lenge at det korkje vilde eller tolde
samliv med andre” (Svarstad, 2018, s. 3). Stoltheten merkes hos informantene, og Åse, som vi intervjuet, sier smilende ”Jeg er vel egentlig litt stolt
av å være Trysling tror jeg,” samtidig med at hun
fremhever at kommunen er i fremgang og vekst. En
hjemvendt trysling og familiefar forteller om et folk
som ikke gjør stort vesen ut av seg, og alltid hjelper
til hvis noen trenger det. Til spørsmålet om man er
stolt av at være trysling svarer Daniel “Ja, jeg er det.
Du er født og oppvokst en plass... der man må klare
ting selv uten samme muligheter som i f.eks. Oslo”.
Dette tyder på at tryslinger er mennesker med sterk
identitets- og selvstendighetsfølelse.
Skogfolket
Skogen har lenge vært en stor næring i Trysil
kommune, og folk i Innbygda er stolte av å være
forbundet med det solide arbeidet som har blitt lagt
ned under tømmerfløtinga tidligere. Som trysling
mener Tone at man har historien med seg fra man
er født, og er stolt av de røttene de har. Hardt arbeid, slit, tømmerhogst og lange, kalde vintre er alle

en del av fundamentet til å være trysling.
Det er altså tydelig, at skogen har betydd mye for
folk i Innbygda. I dag har skogen også en stor økonomisk verdiskaping, men er mer industrialisert med
stor bruk av hogstmaskiner og maskinelt arbeid.
I dag er skogen ikke kun en et sted som forbindes
med hardt arbeid, men i stigende grad et sted for
rekreasjon.
Friluftsliv er veldig viktig både for bygdas borgere
og for besøkende. Det er nettopp denne nærheten til skog, i kombinasjon med stillhet og ro, som
gjør at mange trekker ut i naturen. Som Tone (42)
nevner:

“Bak trysilfjellet har du f.eks. en grend som
heter Vestby, og hvis du da snur ryggen til
Trysilfjellet og går på langrennsski imot
vestby så er du alene i verden”.

før jakten begynner. Når det er elgjakt er det stille i
sentrum, det er jakta som er viktigst.
Bygdas borgere bruker de samme aktivitetstilbud
som turistene, men “vi som bor her blir jo litt
kresne” (Daniel) og velger kanskje en tirsdag fremfor lørdag til å terrengsykle. Nettopp terrengsykling
fremheves som ringvirkning til økt næring i sentrum. I sentrum finnes gode sykkelverksteder og
mange svinger innom bygda, fordi sykkelruter går
mange forskjellige steder på begge sider av elva.
I sentrum finnes en rund scene, hvor folk blant
annet samles til 17. mai og andre arrangement. På
vinteren blir denne omdannet til skøytearena for
bygdas borgere.

Dette er selv midt i høysesongen fordi det er så konsentrert ved skidestinasjonen. Det er et mangfold av
både skiløyper og sykkelløyper, samt turstier rundt
om i kommunen. Innbygda, som ligger 2 km unna
Trysilfjellet og skitilbudene der, har kort vei til naturen. Grimsåsen rett nord-øst for Innbygda er også
en populær turløype som befolkningen benytter seg
av.
Aktiviteter
Aktivitetene i Trysil er svært sesongbasert, med
ski om vinteren, terrengsykling om sommeren og
elgjakt om høsten. Elgjakta har stor betydning for
folket, de har til og med sin egen jaktmesse i kirken
før jakten begynner. Når det er elgjakt er det stille i

Lokal gatekunst med elementer som er viktig for
ungdommen - elg, vinter og Trysilfjellet er sentrale elementer.
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Sentrumsutvikling
I sentrum er de stolte av å vise frem og hedre folk
fra byen som har gjort seg bemerket kulturelt,
sportslig og lignende. Sentrum bærer preg av at
flere lokaler er tomme langs hovedgaten. Innbygda
og Trysilfjellet oppleves som to helt forskjellige ting,
men allikevel henger de tett sammen, påpekes det.
Av intervjuene oppleves det som at Destinasjon
Trysil kun satser på og fremhever fjellet og mangler
det helhetlige grep som destinasjon og å involvere
sentrum mer i planene.
Flere gir uttrykk for at det er positivt at man har
Trysilfjellet og at det satses på helårsturisme, noe
som også holder Innbygda i gang. Dog ønskes et
mer levende sentrum. De ønsker at turistene skal
komme lenger ned i sentrum, ikke kun stoppe på
Trysilsenteret og Vinmonopolet, for så å returnere
til hytta si. For som det blir uttrykt av familiefaren
Daniel “Nei det er jo en ærlig sak at det er jo ikke så
mye spennende å se i Innbygda egentlig (…) det er
helt klart at man må utvikle sentrum og, man kan
ikke bare utvikle på Trysilfjellet”. Det påpekes også
at det må være et annet tilbud i sentrum enn bare
handel, hvis butikkene skal konkurrere med nettbutikker.
Felles for flere av våre informanter er at de har reist
vekk fra Trysil, men har valgt å flytte hjem igjen for
å stifte familie eller fordi de trives best der. Minner om en trygg og rolig oppvekst har vært sterke
grunner til å flytte tilbake til Innbygda, samt at flere
informanter har store deler av familien her. Dette
tyder på at Trysil er et godt sted å bo, og et sted folk
trives.

Lokale ord og uttrykk, som kunst foran Trysilsenteret. Dette er typisk for tryslinger, og viser at de er stolte av dialekten sin.

17
LANDSKAPSRESSURSANALYSE																

SWOT-analyse

Som del av analysedelen i mulighetsstudiet har
vi utarbeidet en SWOT-analyse for å kartlegge
og identifisere styrker og svakheter i tillegg til
muligheter og trusler som ligger til grunn for Innbygda som utredningsområde.

- Mye lokalhistorie, og lokal kunnskap
- Sterke tradisjoner og kultur
- Gode aktivitetstilbud og mye turisme
- Sterk lokal tilhørighet i befolkningen og lokalt
engasjement
- Nærhet til et mangfold av naturopplevelser

Styrker
- For lav kapasitet på fysisk infrastruktur i
høysesong
- Mangel på tilrettelagte møteplasser utendørs
- Dårlige offentlige finansieringsmuligheter
- Dårlig lesbarhet i sentrum
- Mangel på helhetlig planlegging i sentrum
- Lite grønnstruktur i sentrum

Svakheter

- Lokalt næringsliv, med både offentlige og private
initiativ
- Utvikling av helårsturisme
- Mange tilgjengelige arealer for utvikling
- Innbygda kan få større rolle som et regionalt
sentrum
- Ny flyplass ved Sälen med økende turisme i et
interkommunalt samarbeid
- Åpenhet for endring blant lokalbefolkningen

Muligheter
- Sentralisering av arbeidsplasser og offentlige
funksjoner på regional basis
- Fraflytting
- Klimaendringer fører til dårligere vintre
- Flom i Trysilelva
- Trysilfjellet skaper konkurranse mot Innbygda,
med flere funksjoner og tilbud
- Konkurranse fra andre tettsted og skidestinasjoner

Trusler
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Utfordringer

Utfordringene vi har kartlagt er knyttet nært til
hverandre og må ses i sammenheng. Disse utfordringene vil legges i grunn når vi arbeider med
mulighetsstudie av Innbygda som vil bestå av strategier og tiltak som skal løse utfordringene.

Landskapsressursanalysen har hjulpet oss i å finne
noen sentrale utfordringer og forbedringspotensialer for vår problemstilling. Dette er ikke alle
utfordringene i Innbygda, men det er de utfordringene vi ser på som mest hensiktsmessig å ta tak i.

Det er lite som forteller eller signaliserer
kulturhistorien til Trysil i sentrum.

Det mangler en god forbindelse ut til
flomvollen og Trysilelva.

Gjennom befaring og intervju har vi funnet at
intervjuobjektene er svært opptatte av historie og
tradisjoner, og hvor stolte de er over dette. Men
når man kommer til Innbygda så er det lite som
reflekterer dette. Det eneste møtet vi har med
kulturhistorien, er statuer av kjente tryslinger, blant
annet Trysil-Knud. Statuene som finnes i sentrum
vekker noe oppmerksomhet, men noen av de er lite
tilgjengelige, eller plassert sør i sentrum, hvor det
er færre besøkende. Etter statuene er det ingenting
som kan fortelle oss mer, om vi ikke aktivt besøker
bygdetunet eller Skimuseet.

Denne utfordringen henger mye sammen med
forrige utfordring, men vi velger å ha den for seg
selv fordi den er så viktig. Sentrumsgata er per i
dag den viktigste aksen i Innbygda, mens flomvollen blir noe brukt av lokale turgåere. En årsak til
at ikke flere bruker flomvollen, er på grunn av at
de eksisterende tverrgående aksene mellom flomvollen og sentrumsgata ikke er godt nok synlige på
grunn av store bygningsfasader og rotete adkomst.
Denne mangelen på gode tverrgående akser har
ført til at flomvollen blir en gjemt akse, som spesielt
besøkende ikke vet om. Sentrumsgata fremstår for
besøkende som det eneste Innbygda har å by på.

Det foreligger en mangel på helhet, både
arkitektonisk og med tanke på oppbygging
av sentrum.

Mange innreisende tror sentrum kun
består av kjøpesenteret nord i Innbygda

Denne utfordringen er belyst av ulike intervjuer og
en befaring gjennom sentrum, hvor vi har kartlagt
tilgjengelighet og lesbarhet.
En oppstykket og periodevis utvikling har ført
tilflere ulike arkitektoniske uttrykk. Sammen med
en blanding av offentlige- og private områder og en
generell dårlig lesbarhet av sentrumskjernen, fremstår sentrum som lite helhetlig.

Denne utfordringen bunner ut i funn fra ulike
intervjuer og den romslig-estetiske analysen.
Hovedårene inn til Trysil er riksvei 25 og fylkesvei
26, begge er omgitt av tett skog, noe som gir preg
av et lukket rom. Rommet åpner seg noe når man
ankommer Innbygda og Trysilfjellet, men ikke nok
til å presentere sentrum for gjennomreisende og
besøkende. Med unntak av noen skilt, er det ingen
elementer som visualiserer ankomsten til Innbygda.

En av utfordringene er at flomvollen ligger veldig
adskilt fra sentrum
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Innledning - Mulighetsstudie

Det er tre viktige faktorer i vårt arbeid med et bedre
Innbygda sentrum:

Trysil er en familiedestinasjon
Innbygda sentrum brukes av alle aldersgrupper
Innbygda ligger langt unna andre tettsteder

vil også bli mer brukt enn vanlig om Elverunden til
gruppe 5 bli gjenomført. Denne runden vil føre til
mer bruk av både flomvollen og området rundt. I
tillegg vil vi styrke tre eksisterende akser ut til flomvollen, for å øke det helhetlige preget i Innbygda og
tilgjengeliggjøre flomvollen.

I tillegg har vi funnet at det trengs noe annet enn Videre deles utviklingsområdet vårt inn i to delomhandel og servering som trekker folk til sentrum, det råder. Delområdene skal utvikles med ulike tiltak.
er behov for tilgjengelige oppholdsarealer som i seg Disse delområdene blir beskrevet i neste kapittel.
selv er såpass attraktive at de trekker folk til sentrum.
På bakgrunn av dette ønsker vi å satse på rekreasjonsområder og møteplasser, i et større område som er
tilgjengelig for alle. I samme område søker vi å løse
de overnevnte utfordringene våre, hvor vi gjennom
rekreasjonsområder og møteplasser kan jobbe med
større helhet, bedre forbindelser, bedre formidling
av kulturhistorie og en mer attraktiv adkomst til Innbygda.

I arbeid med et mer helhetlig sentrum ser vi også
et behov for bedre skilting, spesielt innad i sentrum,
mellom sentrale funksjoner og tilgjengelige uteoppholdsarealer. Som turister i Innbygda, merket vi at
det var vanskelig å orientere seg, og det var vanskelig
å finne frem til aktivitetstilbudene og uteoppholdsarealene som allerede eksisterer i Innbygda.

Overordnede muligheter

Gjennom arbeidet med landskapsressursanalysen
har vi funnet at sentrum mangler helhet. Her mener vi helhet på flere plan. For det første mangler det
helhetlig planlegging av sentrum, noe som har ført
til en blanding av funksjoner, offentlige/private bygg
og generelt for få utendørs møteplasser. I tillegg foreligger det mangel på helhetlig byggeskikk. Under
befaringen i sentrum registrerte vi at bygningene er
bygget i ulik stilart. Som følge av dette har identiteten i Innbygda gradvis forsvunnet.

Vi har forsøkt å løse de identifiserte problemene ved
å lage en overordnet strategi for sentrumsutviklinKart 1: Figuren over viser aksene som skal knyttes
gen og mulighetsområdet. Den overordnede strate- Beskrivelse av tiltak
I intervjuet med planmyndigheten kom det frem at sammen, og det gule området er transformasjongien vår lyder som følger:
byggeskikksveilederen for kommunen kun blir sendt sområdet vårt.
“Innbygda skal utvikles som et helhetlig og ut til utbyggere som ønsker den, og at det er lite opTiltak:
pfølging. På bakgrunn av dette har vi som tiltak at
lesbart sentrum, med tydelige forbindelser.” byggeskikksveilederen skal sendes ut til alle utbyg- Sørge for at utbygging skjer i henhold
gere, og at denne skal følges. Blant hovedtrekkene til
til byggeskikksveilederen
I arbeid med denne strategien har vi valgt ut et sen- byggeskikkveilederen har kommunen hatt et ønske
- Bedre skilting
tralt område nord ved flomvollen som skal utvikles. om at ved fortetting skal nye bygg tilpasses eksister- Utarbeidelse av akser
Dette området vil stå for mange av de nye, grønne ende bebyggelse.
møteplassene i sentrum, og skape mer aktivitet. Det
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Mulighetsområde 1:

Mulighetsområde 2:

Dette området består av Circle K foran Trysilsenteret, og parkeringsplassene rundt. Dette området
er det første som møter tilreisende til Innbygda
fra Rv 26 over Kirkebrua. Området er lite inviterende, og signaliserer ikke hvilke muligheter man
som turist har i Innbygda. Flomvollen har finere
landskapet finere, med grønne arealer, elva i vest
og fin beplantning. Men dette blir dominert av de
kalde, harde overflatene og det bildominerte arealet
rundt Trysilsenteret. Den umiddelbare opplevelsen
av å komme til Innbygda burde vært bedre, og her
er det muligheter for å endringer som kan være
med på å endre det helhetlige bildet av Innbygda.
For å imøtekomme problemstillingen om å oppnå
attraktivitet har dette området et potensiale for et
områdeløft.

Dette området består av flomvollen, scenen og
aksen ut til sentrumsgata. I dag er området preget
av asfalt og handel, med et stort kjøpesenter ved
scenen, og mange lastebiler og biler som kjører
gjennom. I tillegg til dette er det et par lekeapparater der, en huske ved scenen og et par andre lekeapparater nede i aksen ved Kremen Konditori. Vi
ser på det som ugunstig at det er tilrettelagt for lek
når det er store kjøretøy som ferdes der. Flomvollen
ligger bak scenen, gjemt bak busker og annet (se
nederste bilde). Aksen som leder inn til området
er heller ikke veldig bred, og det er vanskelig å se
hvor den leder til når man står i sentrumsgaten.
En del av aksen er også tatt av Kremen Konditori,
og brukes til uteservering. På andre siden av aksen
ligger det en stor privat plen som er eid av Jølstad
Begravelsesbyrå.

Flomvollparken nord

Flomvollparken sør

Områdeavgrensning Flomvollparken nord

Ressurser

Ressurser

- Sentral beliggenhet
- Nærhet til flomvollen og elva
- Området er det første som møter
tilreisende

Områdeavgrensning Flomvollparken sør

- Sentral beliggenhet
- Nærhet til flomvollen og elva
- Området er det første som møter
tilreisende

Utfordringer

Utfordringer

- Området har viktige funksjoner i
form av handel og parkering
- Trysilsenteret er viktig, og krever
fremkommelighet
- Flom

- Området har viktige funksjoner i
form av handel og parkering
- Trysilsenteret er viktig, og krever
fremkommelighet
- Flom
Fra sentrum er flomvollen helt bortgjemt. Her
ser vi aksen mellom sentrumsgaten og scena.
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Mulighetsområde 1:
Flomvollparken nord

Strategi til mulighetsområdet:

“Skape en innfallsport til Innbygda som
bygger på kultur og identitet”.
Det ligger store muligheter i Flomvollparken nord
også. For det første ligger det tett på flomvollen, med
en god sti opp på den. I tillegg er det fullt mulig å
begrense overflatearealet til parkeringsplassene, slik
at vi får frigjort plass til mer grøntarealer langs flomvollen. Når vi fjerner handelssenteret lenger sør, vil
dette området også bli bedre knyttet sammen med
Flomvollparken sør, noe som skaper et samlet område. Siden området ligger helt øverst i sentrum,
er dette det første folk møter. Dette ønsker vi å utnytte, og med gode nok ressurser kan vi skape en
innfallsport med særpreg, noe som i stor grad kan
øke attraktiviteten til Innbygda. Ut fra dette har vi
utformet en rekke tiltak:

Tiltak:
- Bygge parkeringshus
- Anlegge parkområde
- Skape kulturhistoriepark
- Plassere installasjoner som formidler
lokalhistorie
- Fjerne bensinstasjonen

Slik ser vi for oss ankomsten til Innbygda, med Flomvollparken nord. I tillegg til illustrasjonen ønsker
vi flere dominerende skulpturer, sitteplasser, stier og møteplasser som skaper en helhet i området.
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Mulighetsområde 2:
Flomvollparken sør

Strategi til mulighetsområdet:

“Utvikle og styrke utendørs oppholdsarealer
og møteplasser”
I dette området er det stort potensiale. Det at område allerede har møteplasser er en ressurs, da område allerede er forbindet med møteplasser. I tillegg
ligger alt til rette for å styrke forbindelsen mellom
sentrumsgata og scenen, med en allerede god plassering. En utfordring er senteret, som ligger veldig
tett oppi scenen, og som beslaglegger store deler av
området. Ut fra dette har vi uformet en rekke med
tiltak:

Tiltak:
- Utvide aksen fra sentrumsgata ut mot
scenen
- Rive handelssenteret
- Lage et platå ved flomvollen
- Danne rekreasjonsarealer for barn og
unge
- Legge til rette for serveringssteder
ved flomvollen

Den nye passasjen er bredere, og leder folk inn i Flomvollparken. Passasjen er veldig tydelig i landskapet.
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Vi har jobbet med en metodisk tilnærming der mulighetsstudiet har grunnlag i en landskapsressursanalyse. Oppgaven har hatt forankring i lokale forhold, gjort
blant annet gjennom arbeid med stadskjensla-analyse. Mye av informasjonen og registreringene er hentet inn under feltuka i Trysil. Gjennom analysedelen som
er utført har vi identifisert problemer vi videre har forsøkt å løse og kvaliteter vi har ønsket å videreutvikle.
Med Flomvollparken og de tre forbedrede aksene, har vi forsøkt å møte problemstillingen vår om et helhetlig og attraktivt område som byr på aktivi tet og
ferdsel for alle. Målet om helhet er møtt ved en generell plan for ønsket utvikling av sentrum der hovedfokuset har vært på å skape attraktive møteplasser og
forbedre forbindelser og tilgjengelighet. I de to fokusområdene vi mener er viktig for den utviklingen vi ønsker, har vi foreslått konkrete tiltak som skal åpne for
aktivitet og rekreasjon. Ønsket om å tilgjengeliggjøre kvaliteten flomvollen og elva gir har stått sterkt i tillegg til ønsket om å etablere grønnstruktur i sentrumssonen. Området vil i sin helhet bli et sted der flere brukergrupper kan slappe av og ha det fint, adskilt fra støy som biltrafikk medfører. Ved å innføre de ovennevnte tiltakene vil folk trekkes ut mot elva og flomvollen, dette vil skape liv og bli et samlingspunkt i Innbygda. Sentrum vil få større særpreg ved å bringe inn
kulturhistorien i et aktivt landskap. I tillegg vil flere ha mulighet til å benytte seg av området, da det tilrettelegges for langt flere utendørs møteplasser enn de som
foreligger per i dag.
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Innledning
Denne rapporten er utviklet i forbindelse med faget
Strategisk Landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og
Biovitenskapelige Universitetet (NMBU). Kommunen
som arbeides med dette året er Trysil, der vårt utredningsområde ligger i nord-øst. Området består av de tre
dalene Flendalen, Drevdalen og Ljørdalen med tilhørende
fjellområder. Målet for oppgaven er å se på hvordan skog
og fjell kan brukes som ressursgrunnlag for naturbaserte
opplevelser, reiseliv og stedsutvikling.
Trysil ligger an til å få nedgang i folketallet de nærmeste
årene. Kommunen ønsker å bli mer attraktiv og har fokus
på hvordan dette kan jobbes med. De ønsker å legge til
rette for vekst i allerede eksisterende næringer. Kommunen ønsker å utvikle Trysil som helårlig reisemål. Trysilfjellet er en av de største reiselivsdestinasjonene i innlandet, og setter sitt preg på hele kommunen. Gjennom tiden
har ski vært hovedattraksjonen, mens det i nyere tid har

vært en satsning på sykkel og flere andre aktiviteter. For
øyeblikket er fokuset på organiserte vandringer i fjellet
økende.
Det er i tillegg et ønske om å opprettholde grendene,
slik at disse områdene kan styrkes og bli attraktive for ny
bosetting og besøk. Det bygges en ny flyplass rett over
grensen til Sverige og dette kan bidra til et større og fornyet marked til Trysil. Et bredere tilbud og mer aktivitet
vil kunne gagne både lokalbefolkning og tilreisende, samt
bidra til en positiv stedsutvikling.
I området vi har analysert er det en foreløpig plan om
å utvikle en «taigatrail». Trailen skal være en flerdagers
fottur som skal gå fra Flendalen i vest til Fulufjellet i øst.
Begrepet «hotspots» skal bli et verktøy for utvikling av
punkter for attraksjoner, opplevelser og overnattingssteder
langs ruten. Arbeidet er initiert av Ingoskog og Trysilvass-

”Hvordan kan man gi begrepet
“Taigatrail” et utvidet innhold for
å styrke fellesskap, verdiskapning
og bosetting i nordøstlige Trysil?”

dragets Skogeierlag og tar utgangspunkt i et ønske om ny
aktivitet og muligheter fra og for grunneiere i området.
Det er ikke oss kjent at de har sett på mulighetene for
en utvidet forståelse av begrepet med tanke på å styrke
en lokal stedsutvikling. Med dette som bakteppe reiser vi
følgende problemstilling: ”Hvordan kan man gi begrepet
“Taigatrail” et utvidet innhold for å styrke fellesskap, verdiskapning og bosetting i nordøstlige Trysil?”
For å svare på problemstillingen har vi gjennomført en
landskapsressursanalyse for å finne stedlige kvaliteter og
særpreg som grunnlag for et mulighetsstudie. Vi har gjort
oss kjent med området gjennom kartstudier, befaring
og ved samtaler med kommunalt ansatte og lokalbefolkningen. På bakgrunn av mulighetsstudiet har vi utviklet
strategier med tiltak som kan være til inspirasjon for videre
utvikling av nordøstlige Trysil.
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Taigatrail - Begrepet
Taiga
Uttale: t’aiga
Etymologi: jakutisk ‘skog’
Taiga er det russiske navnet for det boreale
barskogbeltet rundt den nordlige halvkule
(Sunding, 2018). Trail er det engelske ordet for
en sti eller et spor. Taigatrail blir da en skogssti
eller en rute gjennom den boreale skogen.

Under forberedelsene til feltarbeidet ble vi presentert for
ideen om Taigatrail, et reiselivsprodukt som er i oppstartsfasen. Utviklingen av produktet er initiert av
Kristian Bjørnstad som er utviklingsleder i Trysilvassdraget Skogeierlag. Han ønsker å samarbeide med enkeltaktører i de tre dalførene Flendalen, Drevdalen og Ljørdalen
for å utvikle konseptet. Taigatrail skal være en flerdagers
guidet fottur på gamle ferdselsårer i skog- og fjellområdene i Nordre Trysil med overnatting og servering av lokal
mat underveis.
Det finnes flere reiselivsprodukter som bruker begrepet
eller navnet “Taiga Trail”. Blant annet i Montana og flere
i Alaska. Det norske reiselivsproduktet Taigatrail tar utgangspunkt i skog- og fjellområdene i nordre Trysil. Dette
er et stort område med mange kvaliteter både landskapsmessig og historisk. En utvikling av området generelt
innebærer å se på hvilke ressurser og muligheter som ligger der utover de trailen allerede har tatt utgangspunkt i.

Figur 1: Diagrammet viser foreløpige hotspots i forbindelse med trailen

Figur 3: Taigaskogens utbredelse i verden (wikipedia.com)

Under hele vårt arbeid har Taigatrail konseptet fulgt
oss og har både lagt føringer og påvirket hvordan vi har
arbeidet med rapporten. Taigatrail som reiselivsprodukt
har ligget som bakteppe. Denne ideen sto som en motsetning til vår oppgave som er å avdekke muligheter i
utredningsområdet, gjennom en landskapsressursanalyse.
Taigatrailbegrepet i vårt perspektiv omfavner mer enn
selve reiselivsproduktet. Begrepet er for oss en måte å se
på området i sin helhet, og legge grunnlag for en helhetlig
stedsutvikling. Taigatrail som reiselivsprodukt kan da være
en av måtene å aktivere området på, men ikke den eneste.

FULUFJELL
NASJONALPARK

Foto: visit-citys.com

Figur 2: Foreløpige stoppesteder, Taigatrail reiselivsprodukt

1 Tretopphytter
I Flendalen er et tretopphytteprosjekt under utvikling av Bente
Bakke med samboer og svoger.
Tretopphyttene skal ligge med
utsikt til et myrområde sør-øst for
Granåsen.

2 Frank i Flendalen
Frank Robert Lund ønsker å kunne
tilby overnatting i tilknytning til sin
eiendom Flå ved foten av Skardfjellet. Han ønsker også å bygge en
ljørkoie og en vedfyrt badstue.

3 Drevdalsgården
I Drevdalen er Drevdalen gård
stoppested for overnatting. Gården
har en sentral plass i Trysils krigshistorie og ligger i vakre naturomgivelser rett med elva Drevja.

4 Per G. Skaaret - Skolen
Nord i Ljørdalen, ved Skåret, har
Per Guttorm kjøpt det gamle skolehuset. Planen er å utvikle dette
som et overnattingssted og ønsker
å knytte seg til Taigatrail. Skolestuen ligger ved foten av Fulufjell
nasjonalpark.
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Metode
Landskapsressursanalyse
Landskapsressursanalyse (LRA) er en metodisk og
praktisk fremgangsmåte for innhenting og kartlegging av
kunnskap knyttet til lokale ressurser. Metoden er utviklet
av Aurland Naturverkstad i samarbeid med Direktoratet
for naturforvaltning og Riksantikvaren. LRA består av
to deler, landskaskarakter og stadkjensleundersøkelse.
Sammen danner de rammene for bærekraftig stedsutvikling og verdiskaping. Analysen skal synliggjøre de ressurser som finnes lokalt og på denne måten kunne fungere
som et verktøy slik at ulike aktører kan nyttiggjøre seg
av egne utviklingsmuligheter i lokalsamfunnet. Formålet
med analysen er å forenkle den komplekse virkelighet
gjennom å forstå stedets karakter økologisk, historisk,
kulturelt og opplevelses- og næringsmessig. De ulike
elementene som analyseres settes så sammen igjen slik
at man kan vurdere landskapet som helhet (Clemetsen,
2010).
Informanter
Ansatte Trysil kommune
Kristian Bjørnstad,
Trysilvassdragets Skogeierlag
Nordre Trysil Historielag
To jaktlag i Drevdalen
Sam Grey, Trysil Glamping

Frank Robert Lund
Per Guttorm Skaaret
Trond Skåret
Lokal befolkning

Landskapskarakter
Mulighetsstudie

Landskapsresursanalyse

Strategier

Tiltak

Stadkjensle

Figur 4: Beskriver hvordan landskapsressursanalysen deles inn og brukes som grunnlag for mulighetsstudie

Landskapsarakter
Landskapskarakterisering er å kartlegge ulike lag som
er med på å danne landskapet slik det fremtrer. For å
karakterisere landskapet deler man det opp i fem kategorier; landformer, arealbruk, naturmiljø, kulturhistorie og
landskapets visuelle karakter.
Stadkjensle
Begrepet stadkjensle, eller sense of place på engelsk, er
opplevelse av et område som gjør det spesielt og annerledes enn andre områder (Clemetsen, 2012). Det er en
måte å forholde seg subjektivt til landskap på, både fysisk,
gjennom opplevelse og sansing.

Feltarbeid
Under forberedelsene til feltarbeidet arbeidet vi med å
få en oversikt over området, ved å studere kart, oppsøke fakta og informasjon, samt identifisere og kontaktet
aktuelle informanter. Selve feltarbeidet ble gjennomført i
uke 39 i Trysil. Elgjakten startet i Trysil denne uka, som
førte til en viss begrensning av hvem som var tilgjengelige å prate med. På en annen side var det mange jegere
å snakke med. I løpet av uken møtte og intervjuet vi
lokalbefolkningen, ansatte i kommune, organisasjoner
og næringsdrivende. Noen av disse møtene var avtalt på
forhånd. I tillegg gikk vi på vandringer, kjørte rundt i
området og oppsøkte lokalbefolkningen, banket på og
stoppet på plasser der vi så det var noen hjemme.
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Teoretisk tilnærming
Den europeiske landskapskonvensjonen
«Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne,
forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på
disse områdene»(Regjeringen, 2014).
Konvensjonen er en internasjonal forpliktende avtale som
trådte i kraft i 2004 og er nå signert av 40 land. Samarbeidet gir felles utgangspunkt og rammeverk for arbeid med
landskap innad i Europa. Lokal medvirkning er et viktig
punkt i konvensjonen for å styrke enkeltmenneskets og
lokalsamfunnet medvirkning i planleggingen. Det er den
første internasjonale avtalen som er opptatt av alle dimensjoner av europeisk landskap (Regjeringen, 2014).
Konvensjonen definerer «landskap» som ”...et område, slik
folk oppfatter det, der særpreget er et resultat av påvirkning fra og
samspill mellom naturlige og/ eller menneskelige faktorer” (regjeringen.no). Landskap blir ofte betegnet synonymt med
utsikt, utsikten til et begrenset område eller natur. I følge
Selman (2012) er landskap mer enn en utsikt. Landskap
er et komplekst system bestående av dynamikken mellom
økologiske og sosiale prosesser (Selman, 2012).
Hotspot-utvikling
Prosjektet Ingoskog i Trysil arbeider med å utvikle metoder for å finne punkter i skogen som kan fungere som
attraksjoner for besøkende. Formålet er å skape aktivitet
som gir ringvirkninger og bidra til en bærekraftig utvikling. Planen er å utvikle en metode og fremgangsmåte,
samt en forretningsmodell, som grunneiere og organisasjoner kan benytte seg av for utvikling av reiselivsprodukter. Hotspot-utvikling bør ta utgangspunkt i de stedlige
ressursene i landskapet.
Modeller for utvikling
Det er nødvendig å forstå kvaliteter som miljømessige-,
kulturmessige-, sosiale og økonomiske verdier samlet.
Strategier for bærekraftige lokalsamfunn og reisemål må

utvikles i sammenheng. Dette må ligge til grunn for å
lykkes med utvikling og drift av et steds fellesgoder - et
steds utvikling knyttet til reiseliv og lokal identitet (Kobro,
Vareide, Haukeland, & Jervan, 2013). To modeller kan
brukes for å å beskrive dette. Det helhetlige reiselivsproduktet (Kamfjord, 2015) og Attraktivitetspyramiden
(Kobro et al., 2013).
Det helhetlige reiselivsproduktet
Kamfjords modell for det helhetlige reiselivsproduktet
(Kamfjord, 2015, s. 83) illustrerer forutsetningene som turismen og reiselivet bygger på. Modellens hensikt er å forklare hva et samlet tilbud av tjenester, opplevelser og varer
på et sted er og hva dette har å si for markedstilpasning
og konkurransekraft (Kamfjord, 2015, s. 266). “Reiselivets paradoks” er at opplevelsestilbudet ofte er basert på
fellesgoder (Kamfjord, 2015, s. 40). De besøkende betaler
ikke i vesentlig grad for tilrettelegging av fellesgoder som
turstier eller merking og skilting. Med utviklingen av Hotspots tenker man å hente ut mer verdier lokalt, at lokale
reiselivsprodukter kan dra nytte av disse fellesgodene.
Attraktivitetspyramiden
Attraktivitetspyramiden (Kobro et al., 2013) viser hvordan
sammenhengen mellom bedrift, besøk og bosetting samlet
avgjør utvikling i lokale næringer og kommunale tjenester.
Et steds attraktivitet skapes gjennom mennesker (Kobro
et al., 2013), gjennom arbeid, besøk til et område eller at
man bor der. Et sentralt tema innenfor opprettholdelse
av bosettingen i landet har vært å stimulere til attraktive
lokalsamfunn. Denne satsingen springer blant annet ut
fra flere stortingsmeldinger. Attraktivitet knyttes ofte til
demografisk utvikling, kulturliv, levekårsvariabler og det
stedlige næringslivet. Samlet påvirker dette bosetningen.
Stedsutvikling skjer i samspill mellom disse faktorene;
bosetting, besøk og bedrift.

Profil
Natur og kultur
Opplevelser

Felles
goder

Seng
Attraksjon

Mat
M

Andre
næringer
og sektorer

Transport

Infrastruktur

Pakken

Figur 5: Det helhetlige reiselivsproduktet (Kamfjord, 2015)

Bosetting

Utvikling

Besøk

Bedrift

Figur 6: Attraktivitetspyramiden (Kobro et al., 2013)

6

Trysil som destinasjon
Geografisk plassering
Trysil er lokalisert mellom Trondheim og Oslo, helt øst i
Hedmark fylke. Kommunen har en lang grense til Sverige
i øst, og grenser mot Våler, Elverum, Åmot, Engerdal og
Rendalen på norsk side. Trysil er en stor skogkommune
på 3015 km2. Dette tilsvarer over 6,5 ganger Oslos areal.
Med sine 6575 innbyggere (pr. 1.7.18), er det derfor stort
areal per innbygger i Trysil. Innbygda er Trysils kommunesenter og ligger sentralt i kommunen ved Trysilelvas
bredder.
I Trysil har man en sterk grendekultur, og foruten Innbygda er mye av bosetningen konsentrert rundt de forskjellige
grendene. Kommunen er rik på naturressurser, og har flere ansatte i primær og sekundærnæringer knyttet til dette.
Store deler av Trysilskogen er kommuneeid, og de kjøper
aktivt opp nye områder som kommer til salgs.

Trysil som reiselivsdestinasjon
Trysil er en stor reiselivsdestinasjon, mest kjent for
Trysilfjellet, med aktiviteter som alpint om vinteren og
sykkel om sommeren. Trysilfjellets noe mindre aggressive
terreng har gjort senteret ekstra populært for barnefamilier. Andre populære aktiviteter i Trysil er tur i skog og fjell,
rafting, padling, fisking, dyreliv/villmark. Disse kvalitetene
og nærhet til Oslo har gjort Trysil til en populær hyttekommune.
I 2019 antas det at «Scandinavian Mountains Airport» vil
stå ferdig, noe som gjør potensialet som reiselivsdestinasjon enda større. Flyplassen vil ligge i Sverige, ca. 40
minutter fra Innbygda. Trysil ble også en del av «Nasjonalpark-Norge», da Fulufjellet nasjonalpark ble etablert i
2012. Forvaltningen i Norge jobber i dag med en besøksstrategi for nasjonalparken.

Reisetid fra Innbygda til

454km2
Oslo

3015km2
Trysil

Trysil
Oslo

Oslo: 2,5 timer

Karlstad

Karlstad: 3,5 timer

Stockholm

Elverum: 1 time
Hamar: 1,5 timer
S. Mountains Airport: ca. 40 min.

Figur 7: Viser størrelsesforholdet mellom Oslo og Trysil

Foto: norwayhomeofskiing.com

Foto: trysil.com

Foto: trysil.com

Foto: trysil.com
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Utredningsområdet - Adkomst og tilgjengelighet

Hyttefelt

Drevfjellett

Skardfjellet

Dre

Fulufjellet
nasjonalpark

Flendalen er en lang dal og begynner rett nord for Buflogrenda og de lokale regner dens ende ved Bryn gård.
Her skilles veien med en bom, hvor veien videre går til et
stort hyttefelt med ca 700 hytter. Ellers er grenden svært
utstrakt, befolkningen bor klyngevis og har et grendehus
ved Vidsyn.

Flendalen

Fulufjellet

Drevdalen

Ljørdalen

Innbygda

Figur 8: Trysil kommune, utredningsområdet markert med stiplet linje
Reisetid fra Innbygda til
Bryn i Flendalen: ca. 30 min
Enden av Drevdalen: ca. 50 min
Ljørdalen grendesentrum: ca. 40 min
Naturum Fulufjället: ca. 1,5 timer
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Tre daler - tre fjell
Oppgavens utredningsområde strekker seg ut i nordøstlige Trysil, fra Flendalen i vest, til Fulufjellet i øst. Området
inneholder tre daler og tre fjell; Flendalen, Drevdalen,
Ljørdalen, Skardfjellet, Drevfjellet og Fulufjellet. Det er
et stort landskapsområde, som stort sett består av skog,
snaufjell og myr. Det er varierende mengder bebyggelse
og dyrket mark i de tre dalene.

1
Ljørdalen

Buflogrenda

5km

Innbygda

Steder bildene er tatt

Sverige

Grender nevnt i teksten

Fjellmarkering

Drevdalen er en endedal som begynner i krysset ved
foten av Smolfjellet. I dalen bor de få innbyggerne svært
spredt. Midt i dalen ligger de to gårdene Bekklund og
Drevdalen. Herfra har man utsikt mot både Skardfjellet og
Drevfjellet, elva Drevja er også et karakteristisk landskapselement. Innerst i dalen ligger Drevsjøen.

Figur 9: Kart, adkomstveier

Ljørdalen er en langstrakt dal helt øst i Trysil, som både
starter og ender i Sverige. Grendesentrumet i Ljørdalen
ligger ved foten av Fulufjell nasjonalpark, og har sitt eget
lille alpintsenter. I forbindelse med dette er det også flere
hytter.

1 Flendalen

2 Flendalen

3 Drevdalen

4 Drevdalen

5 Ljørdalen

6 Ljørdalen

Adkomst til dalene består stort sett av grusveier. Veien
gjennom Ljørdalen er av høyere standard da denne er
asfaltert. Flendalen har to innfartsårer, en fra sør og en
fra nordvest gjennom et større hyttefelt. Drevdalen er en
endedal, da veien stopper innerst i dalen. Ljørdalen skiller
seg ut ved at den har gjennomfart til og fra Sverige i begge
ender.

N
Bom
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Landskapsressursanalyse - Landskapskarakter
Geologi
Trysil ligger i det sørøstlige norske grunnfjellsområdet.
Trysil domineres av en lite omdannet sandstein (prekambrisk), den såkalte Trysilsandsteinen, og vulkanske bergarter. Trysilsandsteinen har tydelig bevarte bølgeslagmerker
og tørkesprekker. I Drevdalen består berggrunnen av mineralfattige bergarter, sandstein, konglomerat og doloritt,
men kan lokalt inneholde kalkrike mineraler. Løsmasser
ligger ovenpå den faste berggrunnen og består hovedsaklig av grus, sand, leire, torv, morene-, og forvitringsmateriale. Trysil domineres av morene materiale, torv og myr,
blokkhav og breelvavsetninger.

Trysilfjellet sett fra Skardfjellet, med omkringliggende landskap

Utredningsområdet denne landskapsressursanalysen tar
utgangpunkt i er skog og fjellområdene nordøst i Trysil
som grenser til Sverige. I analysen er det lagt vekt på de
tre dalførene Flendalen, Drevdalen, Ljørdalen, og tilhørende fjellområder. Selv om de enkelte dalførene kan
betraktes som selvstendige landskapsenheter inngår de i
en større landskapssammenheng. Gjennom kartlegging
og vurdering av landskapstypene er særpregene i de ulike
dalførene fremhevet.
Landformer
Naturlige terrengformer er naturens egen forming av
jordoverflaten. Dette er et resultat av geologiske og miljømessige prosesser som har påvirket jorda over millioner
av år. De lokale landformene i Trysil er utformet ved isens
tilbaketrekning ved siste istid. I Trysil faller landets overflate fra nordvest til sør-sørøst. Områdets høyeste punkt
ligger i nord med Tverrfjellet på 1198 m.o.h. og områdets
laveste punkt ligger der Trysilelva renner inn i Sverige på

514 moh. Den utpregete dalretningen fra nord-nordvest
til sør-sørøst skyldes at erosjonen er ledet denne veien på
grunn av sprekker i grunnfjellet.
Landformene er relativt ensartede med forholdsvis lave
skogkledde åser med slake dalsider, store åpne myrområder og elver i midten av dalførene. Åsene danner et variert
og kupert terreng. Skog- og myrområdene skaper et
mosaikk-landskap som varierer mellom åpne flater og områder med varierende grad av lukket karakter. Områdene
med skog, myr og åser rammer inn fjellområdet. Grunnfjellsområdet hever seg nordover mot svenskegrensa og
her når de høyeste fjellpartiene så vidt over 1000 moh.
Fjellene er avrundede og strekker seg opp fra dalbunnene
med langsomt skrånende sider. De flate og svakt hellende
fjellene er dekket av steinete morenegrus. Dette er veldig
karakteristisk trekk for området og det er telen som frembringer denne strukturen. I dalførene renner elvene, og i
partier hvor elven brer seg ut dannes det åpne sletter.

Jordsmonn
Grunnfjellet forvitrer langsomt og danner dårlig jordsmonn. Jordsmonnet som dominerer i skogområdene har
en podsolprofil. Podsol er den vanligste jordtypen i Norge
og er karakteristiske for nordiske barskoger. Typisk for
denne jordtypen er at den har skarpe grenser mellom de
ulike sjiktene. Den er næringsfattig på grunn av utvasking og surt strø fra bartrærne gjør at jordsmonnet er
lite utviklet. Næringsinnholdet i denne type jord varierer
og i Trysil-området og på Østlandet generelt, er den mer
næringsrik enn andre steder. Jordsmonnet legger føringer
for vegetasjonen som vi finner i området.
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Landskapskarakter - Naturmiljø
Natur
Området nordøstlige Trysil bestående av Flendalen-Drevdalen-Ljørdalen er den vestligste delen av den Boreale
skogen, også kjent som Taigaskogen. Det er verdens største «sammenhengende» skog, og strekker seg fra Norge i
vest, til Canada i øst. Hele området ligger på rundt 5001000 meter over havet, og dette merkes godt i overgangen
mellom dalene og fjellene. Selv om høydemetrene mellom
dalførene og fjellene stort sett bare ligger på 2-300 meter,
går det fra tett barskog til bare platåfjell. Dalførene varier
mellom naturlig skogdekke, myrer (i overgangen mellom
skog og myr finner vi også sumpskoger) og kulturlandskap, uten klare grenser. Dette er et område preget av
bruk i tusener av år.
Nordøstlige Trysil skiller seg ut fra resten av Trysil ved at
det her er større sammenhengende naturområder, med
færre innbyggere. I tillegg er noen av fjellene her høyere
og brattere enn de ellers slake lisidene vi finner i Trysil.
Dalene domineres av større barskoger, og myrer. Vest og
sør omkranses det nordøstlige Trysil av store myrområder,
som lager en naturlig grense for deler av området. Det
inngår tre større fjell og noen mindre i området. Skardfjellet, Drevfjellet og Fulufjellet er alle større platåfjell, og
dalene ligger mellom disse. Platåfjellene er relativt artsfattige, flate fjellpartier som fremstår som vidder. Fra toppen
får man god oversikt over området, og fordi det nordlige
Trysil er høyere enn det sørlige kan man se svært langt.
Skogene består i hovedsak av gran og i noe mindre grad
furu. Løvtrær som bjørk og osp finner man i randsonene
og høyere opp i terrenget. Det finnes ingen urskog i nordøstlige Trysil, men det er flere områder med gammel skog
som har tilnærmet urskogpreg. De eldste trærne er der
3-400 år gamle, og døde trær har fått lov å råtne naturlig,
noe som tilrettelegger for en sjelden vegetasjon, blant
annet flere rødlistede kjuker.

Skardfjellet sett fra Drevdalsgården

Dyreliv
Den spredte bebyggelsen og de store skogene legger til
rette for et rikt dyreliv. Det er et typisk Taigapreget område, med flere store pattedyr, men relativt få arter. Det er
også en del småvilt, blant annet hare og den særegne Taigaspissmusen. Denne finnes kun i Trysil i Norge, men er
ellers å finne i Taigaskogen i de store villmarksområdene i
Russland. Trysil er et av få steder med representasjon for
alle de fire store rovdyrene vi har i Norge; Bjørn, ulv, jerv

Ulv, Foto: thefillerbuster.com

og gaupe. Rovdyrene i Trysil er gjenstand for stadig debatt, og det er stor uenighet om hvordan disse skal forvaltes. Området med Fulufjellet og Ljørdalen er et av stedene
i Norge med høyest bjørnetetthet. Hvert år drar hundrevis
av jegere inn i Trysils skoger for å jakte elg og hjort. Trysil
er kommunen som feller mest elg i Norge pr år, og det
har stor innflytelse på kulturen der. Under jakten brukes
både Statskogs, kommunens og private eiendommer.

Bjørn, Foto: rovdyrsenter.no

Elg, Foto: Mona Gjestvang
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Landskapskarakter - Naturmiljø
Viktige verneområder
Nordøstlige Trysil har flere områder som har fått den
høyeste vernestatusen naturreservat. Naturvernområder
er områder fylkesmannen har sett på som spesielt viktige
å bevare, som regel fordi de har naturtyper eller arter som
ellers er sjeldne eller truede. De viktigste for områder vårt
er Drevdalen naturreservat, Smoldalen naturreservat og
Fregn naturreservat, samt Fulufjellet nasjonalpark.

SVERIGE
Drevdalen

Ljørdalen

5km
Drevdalen naturreservat

Fregn naturreservat

Smoldalen naturreservat

Fulufjellet nasjonalpark

Figur 10: Kart, verneområder

Drevdalen naturreservat ligger øverst i Drevalen, mot
grensa til Sverige. Det er et større verneområde som består av slake lisider og bekkedaler. Langs Drevja nord i reservatet er det større myrområder, og vi finner bl.a. sumpskog, bekkedrag og gammelskog med urskogpreg her. De
lavere dragene viser tegn til skoghogst, men de høyereliggende liene har eldre skog og steder med urskogpreg.

Det eneste utbredte løvtreet er bjørk i de høyereliggende
områdene. Langs bekkedragene er det også høystaudeskog, som er næringsrike områder med flere forskjellige
arter, blant annet flere bregner, urter og gress. I tillegg er
det høy konsentrasjon av sjeldne/truede lav og sopparter.
Naturreservatet er delt i to ved Drevja og Drevsjøen, men
begge sider er del av samme naturreservat.
Smoldalen naturreservat ligger nederst i Drevalden, sør
for Drevfjellet. Dette er et av de største sammenhengende
Taigapregede områder i Trysil. Her er det større områder
med gammel, artsrik skog, og noen mindre områder med
urskogpreg. I tillegg er det i dette området flere naturskogtyper som man finner ellers i Trysil. Her er det også,
på et relativt lite område, både barskog, snaufjell og myr.
Fregn naturvernreservat er et mindre fjell og omkringliggende skog som er fredet i umiddelbar nærhet av
Fulufjellet. Her finner vi mye eldre skog, opp mot 3-400
år, noe som er spesielt i Trysilsammenheng. På grunn av
den eldre skogen er det artsrikt, med flere sopp og lavarter
som livnærer seg på døde trær som får ligge i skogen, og
noen sjeldne planter. I tillegg er deler av området kalkfuruskog, som gir mye næring i jordsmonnet. Flere rødlistede arter er registrert i Fregn.
Fulufjellet nasjonalpark deler grense med Sverige, hvorav størstedelen av området ligger på den svenske siden.
På den svenske siden står verdens eldste gran, og som
i Fregn finner vi også her gammelskog på opptil 3-400
år. Langs fjellsidene er det barskog, men størstedelen av
nasjonalparken ligger på det massive fjellplatået. Fjellplatået er som fjellplatå flest ganske artsfattig. Langs bekkekløftene er det høystaudeskog, som er en truet naturtype
når det står naturlig. I tillegg er det også her flere rødlista
arter, blant annet sjokoladekjuke, en sopp vi kun finner i
gammelskog.

Bekkekløft med bregner, Fulufjell.

Kjuke, Fulufjell.

11

Landskapskarakter - Arealbruk
Arealbrukskart
Tegnforklaring
Skog
Skog

SVERIGE

Snaufjell
Fjell
over tregrensen

Bebyggelse i Flendalen

Myr
Myr

Dyrket
Dyrketmark
mark
Samferdsel
Samferdsel

Ferskvann
Ferskvann
Hyttefelt
Hyttefelt
Skog og fjell, Drevfjellet

Bebyggelse
Bebyggelse
Asfaltert
Asfaltertvei
vei
Tettsted
Grendesentrum

5km

Innbygda

Myrområde ved Flendalen

Figur 11: Kart, arealbruk

Arealbruk
Som tidligere nevnt, består utrdningsområdet av store
partier med skog, fjell og myr. På denne illustrasjonen
vises hvordan de ulilke arealtypene fordeler seg i området. Her vises også hvordan arealet brukes med tanke på
bebyggelse og infrastruktur.

Drevdalen er sparsommelig bebygd. Det er få og spredte
gårder oppover dalen, hytter er det få av, og de ligger for
det meste vest for Drevja. De er ikke spesielt synlige fra
grusveien. I tillegg er det to broer her. Den ene er satt opp
av bonden på Bekkelund, og blir tatt årlig av flommen.
Den andre er en gangbro lenger nord ved gården Stallheim. Det drives ikke lenger gårdsdrift, og åkrene i dalen
gror igjen.

Nordre Flendalen er dominert av fritidsbebyggelse, med
både enkeltstående hytter og hyttefelt. Den sørlige halvdelen av Flendalen består stort sett av gårdsbruk og boligbebyggelse. Det er en bom mellom grendbebyggelsen og
hyttefeltene i Flendalen som skaper et skille mellom de
fastboende og de tilreisende. Det er flere åkre tilhørende
gårdene i Flendalen, og flere av disse blir forpaktet vekk.

Ljørdalen sentrum er den største grenda i nordøstlige
Trysil. Dalen grenser mot Sverige i både nord og sør, og
veien her er asfaltert. Det er flere gårdsbruk med store
åkre. Området er preget av forgubbing, dette gjenspeiles
blant annet i nedleggelsen av den lokale skolen.

Sverige

N

Jordbruk
Jordbruk

Store deler av nordøstlige Trysil er satt av til LNFR-områder i kommuneplanens arealdel. Det vil si at det her er
fokus på landbruk, natur og friluftsliv. Foreløpig er det
er det ingen planer om større utbygging. Kommuneplanen legger vekt på at ny fritidsbebyggelse i Flendalen og
Ljørdalen skal skje rundt allerede eksisterende områder
med fritidsbebyggelse. I Drevdalen er det ikke planlagt
noen fremtidig utbygging ifølge nåværende kommuneplaner. Ljørdalen er definert som en av syv grender i kommuneplanen hvor det sees på fremtidig utbygging. Ut fra
kommuneplanene fremstår hele det nordøstlige Trysil som
et større sammenhengende område uten noen definerte
utbyggingsplaner fremover.
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Landskapskarakter - Kulturhistorie
Historisk bakteppe
I Trysil har skog og fjell, innsjø og elv, fullt og helt preget
livet og levemåten til innbyggerne. Helt fra de første
menneskene kom til Trysil og frem til i dag er det jakt og
fiske, og skog og fjell som har fått folk til å bosette seg og
leve i denne utkantkommunen. Dette vises blant annet i
gamle fangstgroper og i tresjiktet som vitner om at jakt og
skogbruk har vært en del av Trysil i mange år. Historiske
tilbakeblikk kan også vise til kalde vinterkvelder med hest
og dreg over fjellene, fløting og drukningsulykker nedover
elvene og mystiske skapninger i skogene. Trysil sin historie er variert og favner bredt. I hovedsak vitner den om
hardt arbeid, samhold, splittelse og pågangsmot.

ter ”Tryslinger” finner vi der de startet utvinning av jaspis
for nærmere 10 000 år siden. Den vakre røde steinen ble
brukt til å lage redskaper for å fange dyr som bjørn, elg,
småvilt og videreforedling av blant annet kjøtt og klær.
Spor etter redskapskultur for de yngre steinalders jegerfolk er rikt representert i Trysil. I Ljørdalen finnes tegn
på det første stasjonære jordbruk i Trysil. Det er funnet
hustomter, ildsteder og stykker av jern brukt til redskap,
som forteller om fast drevet jordbruk (Lillevold, 1963).

Arkeologiske funn
De fleste funn fra forhistorisk tid i Trysil er fra steinalderen. Det eldste og eneste kjente jaspisbruddet i det
sørnorske innlandet ligger i Flendalen. De eldste spor et-

Samferdsel
I eldre tid var det smått med veier ut av bygda og kommunikasjonen mellom grendene var dårlig. Det var de
historiske ferdselsårene som gikk på tvers over fjellene
som bandt dalene sammen. Hvor veiene gikk varierte med
sesongen. Vinterveier gikk der terrenget var jevnt og det
var lett å ta seg frem, ofte over myrer og vann. Det meste
av transport foregikk vinterstid med slede. Sommerveiene
gikk hovedsakelig utenom myrene og ofte over berg og
dal, også gjerne med hest. Veiene fikk ofte navn etter de
behovene de tilfredsstilte. ”Prestveien” er et eksempel på
dette. Elverumspresten benyttet Prestveien, som gikk om
Drevjedalen, på sine reiser til Särna før det ble kirke der.
Pilegrimsveiene gjennom bygda hadde en særstilling da
mange av de var gjennomfartsveier fra Sverige til Nidaros.

Foto: digitalmuseum.no

Foto: digitalmuseum.no

Dalførene i nordre Trysil spilte en viktig rolle under
krigen. Blant annet var Drevdalen en naturlig base for
motstandsbevegelsen i okkupasjonsårene fordi den lå
avsides. I tillegg fungerte dalførene som en viktig fluktrute
over til Sverige og de som bodde der hjalp i mange tilfeller
folk med å komme seg over grensa til trygghet.

Foto: digitalmuseum.no

Pilegrimene har også tråkket sine egne veier over berg og
dal. Fra Ljørdalen skal det ha gått en gammel pilegrimsvei
til Innbygda.
Tømmerfløting
Tømmerfløting har en lang tradisjon i Trysil. Tømmeret
ble hovedsakelig fløtet på Ljøra og Trysilelva til både
Glomma og norske sagbruk, og Karlstad i Sverige. Tømmerfløtingen slo fart i Ljøra da tømmerlenseanlegget i
Støa ble bygget (Berg, 2018). Dette muliggjorde fløting
vestover, over vannskillet til Trysilelva i perioden 18581901 (Haugen, 2009). Dette førte til store forandringer i
Ljørdalen. Støa kanal betydde arbeid og livberging, og folk
kom langveisfra for å jobbe. Støa kanal innledet en ny tid
hvor skogen ble arbeidsplass for de fleste menn i Ljørdalen, slik det også var i resten av Trysil.
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Landskapskarakter - Visuell karakter
Figur 12: Prinsippskisser over de tre dalene

Flendalen

Snaufjell, Skardfjellet

Et områdes visuelle karakter kommer frem på flere måter.
Den mest innlysende er hva vi faktisk ser, men det er
også hva som får oss til å se bestemte kvaliteter og eller
forbindelser i et område. Utredningsområdet er stort i sin
utstrekning og den visuelle karkateren endrer seg i takt
med ferdselen gjennom området. Den endrer seg også i
forhold til hvordan du reiser i landskapet, enten det er til
fots, på sykkel, i bil eller på jakt.
Dalene består av de samme naturtypene skog, myr og fjell
som er førende for den helhetlige visuelle karakteren for
området. Dalene forholder seg til de samme fjellområdene
men de oppleves svært ulike avhengig av hvilke dalføre du
er i. Fra den ene dalen til den andre kan det samme fjellet
oppleves høyere eller lavere. Et eksepel på dette er Skardfjellet som sett fra Flendalen ikke er like synlig, mens det
i Drevdalen står tydelig fram. Snaufjellene mellom dalene
står frem som relativt like, på toppen får man en følelse av
å stå på en åpen vidde, med utsikt i flere retninger. De tre
dalførene har alle en elv som renner fra nord til sør men
størrelsen på elven og hvor tilgjengelig den er varierer.
De stedene man kommer tett på, blir lydene av vann som
renner et sanselig bidrag til landskapsforståelsen.

Drevdalen

Ljørdalen
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Landskapskarakter- Visuell karakter
Flendalen er en langstrakt dal som går fra å være smal og
trang til å bre seg ut og gå over til et mer åpent landskap
med myr og jordbruk. Dalen har utydelige rammer og
gjør at man i mindre grad får følelsene av å befinne seg
i en dal. Tett og høy skog langs grusveien skjermer også
tidvis mye av utsikten mot fjellene. Langs veien ligger flere
jorder som står i kontrast mot skoglandskapet. Mot skardfjellet fra Granåsen midt i dalen domineres landskapet av
åpen myr og skog. Dalen er klyngevis bebygd med både
hus og hytter.

I Drevdalen ligger veien høyere i terrenget enn i de to
andre dalene. Skogen er lavere, mer åpen og består i større
grad av fjellbjørk og i mindre grad av store grantrær. Elva
er mer tilstede i opplevelsen av dalen, og den både synes
og høres fra veien og gir et viktig og positivt sanseinntrykk. Dalen har fin utsikt til begge fjelltoppene på hver
side. Bebyggelsen består av få, men jevnt spredte gårdsbygg.

Ljørdalen er to delt når det gjelder den visuelle karakteren. Nordre del er trauformet med bratte fjellsider og
danner tydelige vegger i landskapet. Her finner vi eldre
bebyggelse med gårder langs elven, sætre og det gamle
skolehuset. Skogen domminerer. Vestsiden preges av
gammel bosetting og fangstgraver. På østsiden strekker et
område rikt med kulturminner seg inn i Fulufjellet Nasjonalpark. Gradvis sørover brer dalen seg ut og landskapet
åpner seg. Her ligger grende senteret med kirken som et
tydelig landemerke. Åpent jordbruks landskap og skog
dominerer. Veien er asfaltert.

Jordbruk i Flendalen

Naturmiljø i Drevdalen

Ljørdalen kirke

Myr i Flendalen

Elva Drevja

Gård i Ljørdalen
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Landskapsressursanalyse - Stadkjensle
Hensikten med en stadkjensleanalyse er å få et innblikk i
hvilke relasjoner ulike personer har til et sted, samt hvilke
muligheter og utfordringer folk ser. For å kunne besvare
en slik analyse best mulig besøkte vi de tre ulike dalene,
gikk opp på Skardfjellet for å få en oversikt over landskapet, hadde intervjuer, stoppet og snakket med lokale
jaktlag og dro på hjemmebesøk.
Hvem er tryslingen i nord-øst?
Tryslingene i nord-øst har en høy gjennomsnittsalder og
er imøtekommende, snakkesalige og overrasket over å
få besøk, spesielt utenfor feriesesong. De bor avsidesliggende, med grusvei og lange avstander til både naboer og
sentrumsformål. Kjennskap og tillit til folkene rundt seg
kommer tydelig frem og husene står ofte ulåst mellom
vann, skog og fjelltopper. Preget av oppvekst i et eldre
Trysil, før utviklingen av Trysilfjellet, er de fulle av kunnskap om lokalhistorie og de er veldig opptatte- og stolte
av røttene sine til bostedet. Dagene og ukene beveger seg
fremover i et rolig tempo inne i dalene, og de er avhengig
av en bil for å kunne ta i bruk Innbygda når behovet for
litt mer fart og spenning trenger på. Den eldre generasjonen med tryslinger har ofte god tid og deler den gjerne
med de som ønsker å slå av en prat eller komme inn og
drikke kaffe. Gjennomgående er et ønske om å fylle dalene med yngre generasjoner og nytt liv.
Jakt og fiske
Mange tryslinger driver aktivt med jakt. Tomme hus og
kraftig nedbemanning på arbeidsplassene vitner om at den
viktige elgjakta har inntatt Trysil i september. Statskog er
sterkt representert som eier av jakt og fiskerettghetene.
Disse leies ut på åremål og jaktlag som vi snakket med
kom “utabygdes” fra. På private jaktvald i Drevdalen
møtte vi lokale tryslinger som også leide på åremål. De
hadde egen camp med brakker som dels også fungerte
som hytter resten av året og ble brukt til annen jakt, også

til fiske. Jakt i Trysil kommuneskog krever at fem av seks
personer på jaktlaget er bosatt i Trysil, det vil si at denne
jakten er forbeholdt lokalbefolkningen. Grunneiere med
skogeiendommer har private jaktvald og selv jakter eller
leier ut disse.
Naturen
Naturen i dalene består stort sett av skog, elv, vann og utsikt mot dalsidene og fjelltoppene. Stillhet, vind gjennom
vegetasjonen og elven som klukker seg nedover dalførene
rammer inn området og gir det et behagelig og nesten
magisk preg.

“Her er det
garantert køfritt”
“Det kan bli litt
langsomt her”
“Dere er de første som
banker på døren min
på to år”

“Vi har ikke noe
nettdekning her”
“Området er vakkert og
veldig stille. Følelsen av
villmark er her virkelig”

t
set
,
rn e
bjø elg d
e
y
n
“M r en åra”
me te 3
sis

or
r f ste”
e
b be
job
ll e alens
“A nd
Fle

“Vi snødde ned
vinteren 2018”

“Ja, hva er det
egentlig vi gjør?
Vi sitt no her”

“Nifst mange
pensjonister
her”
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Oppsummering av analysen
Analysen har identifisert flere trekk og særegenheter ved
nordøstlige Trysil. Området i sin helhet er den vestligste
delen av Taigaskogen, og naturen bærer preg av dette.
Skogen er barskog, med innslag av løvtrær, og stedvis
urskogspreg. Landskapet er en mosaikk av snaufjell, myrer
og skoger. Verneområdene har verdier som legger føringer for utviklingen videre, og kan være både en utfordring
og en styrke. Dyrelivet er artsfattig, men med flere store
pattedyr, som elg og bjørn. Det betyr at i det nordøstlige
Trysil er det flere ting som er verdt å ta vare på, også i
nasjonal kontekst.
Utredningsområdet er stort i sin utstrekning, og den visuelle karakteren endrer seg i takt med ferdselen i landskapet. Det samme landskapet kan fremtre som en kulisse
gjennom bilvinduet eller som en omgivelse av sanselige
opplevelser til fots hvor lyder og lukter blir en del av landskapsbilde. Selv om dalene er del av samme landskapsområde fremstår det særegne kvaliteter ved hver dal.
Kulturhistorien danner bakteppe for dagens Trysil. De
eldste funn etter “Tryslingen” finns i Flendalen og de
første tegn til faste drevet jordbruk i Ljørdalen. Her har
mennesker levd i tett samarbeid med naturen. Bebyggelse og gamle ferdselsårer vitner om et kontinuerlig bruk
gjennom lange tider.
Deler av utredningsområdet fremstår i dag som lite brukt
blant Tryslinger som bor andre steder i kommunen, men
det er viktig å ta hensyn til dem som verdsetter og lever i
landskapet. Dette er folk med tilknytning til området som
føler stolthet og tilhørighet, som jegere, fiskere, turgåere,
fastboende, bønder og hyttebefolkning. Selv om bebyggelsen er spredt i utredningsområdet har lokalbefolkningen
en følelse av å høre til en grend. De opplever naturen
som en viktig ressurs selv om den ikke aktivt tas i bruk i
hverdagen.
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Mulighetsstudie
understøtter en bærekraftig utvikling (Kobra et al., 2013).
Utvikling av steder skjer i samspillet mellom folk som
bor på stedet, bedrifter eller næringsliv og de besøkende (Kobra et al., 2013). Det er viktig at stedsutvikling er
basert på realistiske forhold og hvilke markeder man vil
nå. Forhold som beliggenhet, trender, konkurrenter og attraksjonsverdi legger grunnlaget og potensialet for besøk.
“En bærekraftig verdiskapning, med produksjon av både
private goder og fellesgoder, er en strategi for bærekraftig
stedsutvikling” (Haukeland, 2010).

Utsiktspunkt, tursti mellom Flendalen og Drevdalen

Nordøstlige Trysil er et spennende område med flotte kultur- og naturlandskap. Gjennom landskapsressursanalysen
har vi oppdaget mange felles kvaliteter, men kanskje desto
viktigere alle de unike ressursene de tre dalene har. Dalene
har sine egne særpreg som bør fremheves, samtidig som
de er såpass like at de kan sees som en del av noe større; taigaskogen. På bakgrunn av analysene som er gjort
gjennom prosjektet legger vi Taigatrailen til grunn som
en mulig løsning på problemstillingen. Trailen vil være et
bakenforeliggende konsept og bidra til at det skapes et
samarbeid på tvers av dalene, samt bidra til en forsterket
identitetsfølelse.
Området er en del av noe større, det grønne skjerfet,
Taigaen. Taigaen er en stor sammenhengende barskog,
med innslag av løvtrær og myrer, som strekker seg over
hele den nordlige halvkulen. Naturen og historien knyttet
til Taigaskogen er rik. Verden over ser vi at menneskers
utgangspunkt i tilknytning til denne skogen har vært lik,

med fokus på skogbruk og jakt. I tillegg er dyrelivet rikt,
og man kan få øye på elg, hjortedyr og store rovdyr i
samme skog. Dette er unikt i norsk sammenheng, og er en
grunn til at flere får øynene opp for den ville skandinaviske naturen. Det ligger store muligheter knyttet til dette.
Områdets utvikling
I dag preges området av en eldre befolkning. Sammenhengen mellom fraflytting og liten grad av tilflytting har
ført til at skoler og gårdsbruk har blitt lagt ned og gamle
bygg har begynt å forfalle. Landbruket er også i endring,
noe som får store innvirkninger på den lokale bosettingen.
Kvaliteter som er der i dag vil lett kunne forsvinne, og
tidligere åpne plasser vil sakte men sikkert gro igjen.
Om landskapet gror igjen, gror også noe av lokalbefolkningens identitet igjen (Haukeland, 2010). En utviklingsstrategi basert på at økt bruk av natur- og kulturarven
bidrar til økt kunnskap og forståelse av dens verdier

Reiselivets paradoks er at betalingsvilligheten for frie
goder som natur og kultur er lav, selv om det er disse
godene som utgjør et steds attraktivitet. Det er ofte utfordringer i forhold til hvem som skal betale for tilrettelegging. Igjen peker opplevelsesøkonomien på at opplevelsesverdien av et produkt påvirker betalingsvilligheten.
Et reiselivsprodukt som Taigatrail er dermed avhengig av
opplevelsene i hele området. Slik trailen er lagt opp i dag
er det tenkt som et produkt til et godt betalende segment.
Vi ønsker å videreutvikle dette konseptet slik at det favner
alle innbyggerne og besøkende i nordøstlige Trysil, uavhengig av betalingsvilligheten. Det vil være av betydning
at ikke bare de aktørene som allerede er tilknyttet dette
prosjektet involveres, men også at man ser på andre aktører i området for å øke attraktiviteten.
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Mulighetsstudie - Hotspotutvikling
Analysene vi har gjort gjennom prosjektet viser at nordøstlige Trysil kan ha godt utbytte av å legge til rette
for strategier knyttet til et Taigatrailbegrep. Dette kan
innebære diverse aktører som kan utvikle stedlige produkter, både historiske og naturbaserte i sammenheng
med Taigatrailprosjektet. Det kan også være kommunale
tiltak som vil legge til rette for en stedlig utvikling. Det er
allerede etablert noen aktiviteter, andre er under utvikling.

Foreløpig involverer Taigatrailen som produkt kun noen
få utvalgte aktører, men den krever også tilrettelegging av
fellesgoder og utvikling av området i sin helhet.
De allerede utvalgte aktørene ser vi illustrert i diagrammet
til høyre som de store hotspotsene. For å kunne utvikle
og aktivisere området som helhet opplever vi at flere
hotspots må komme til og knyttes opp mot Taigatrailbegrepet.

Figur 13: Diagram, hotspotutvikling

Aktører knyttet til dagens Taigatrail
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Ressurser - Flendalen

Flendalen har et aktivt landbruk med gårder og grendestruktur, her finner vi Bryn Ysteri som i dag allerede er et
utfartssted med geiter og gårdsdrift. Krigshistorien finner
man representert ved grotten Sten Hotell. Noen reiselivsprodukter er under utvikling, som Trysil Glamping,
Tretopphytter Trysil og gården til Frank Robert Lund som
også ligger ved inngangen til stinettverket over Skardfjellet. Dette er et etablert turområde, med sommerruter merket av DNT og skiløyper som driftes av lokale. Hyttefeltet
Bittermarka ligger lengst nord i dalen.

Bryn ysteri

Landlige omgivelser

Grønn oase i bekk

Tilrettelagte turstier over myr

Trysil Glamping

Naturomgivelser

Kvaliteter
- Direkte tilknytning til innbygda/ tilgjengelig
- Etablert som fritidsområde
- Hyttefelt
- Tustier
Allerede etablerte produkter
- Ysteri
- Glamping
- Gården til Frank Robert Lund
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Ressurser - Drevdalen

Drevdalen preges av liten befolkning, liten bygningsmasse
og mye natur. Her ligger flere naturreservater og mulighetene for jakt og fiske er gode. Drevdalsgården har en sterk
historie knyttet til krigen og som sentrum for ferdsel i
gamle tider. Det ligger en fin liten gravplass her og et utekapell som vitner om historie og aktivitet i nåtid. Dalen er
åpen og elven renner stille gjennom dalen. Flere merkede
stier møtes i Drevdalen og området har en parkering hvor
vi finner info om Drevdalen naturreservat som ligger her
inne.

Kveldssol over elv og myrområder

Gammelt gårdsbygg

Minner i landskapet

Kirkegård ved utendørskapellet

Myrområder

Drevja

Beveger vi oss videre østover finner vi den nedlagte Smoldalen gård som nå ligger inne i reservatet. Gården ble
kjøpt opp av Statskog og deretter revet. Et minnesmerke
er satt opp til minne om de som bodde her. Flere merkede turstier leder til toppen av Smoldalen naturreservat
og møtes ved Vibes Varde. Nord for dette går den gamle
ferdselsåren over til Ljørdalen.
Kvaliteter
- Naturopplevelse og ro
- Naturreservater verner naturen - gammelskog
- Elv og vann med mye fisk
- Sentrum med vandreforbindelse mellom
Flendalen og Ljørdalen
- Kulturlandskap
Mye historie
- Gravplass
- Krigshistorie
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Ressurser - Ljørdalen

Ljørdalens historie er knyttet til gammel bosetning,
fangstgraver og mange kulturminner - på begge sider av
dalen. Vestsiden preges av gammel bosetting og fangstgraver. På østsiden strekker et område rikt med kulturminner
seg inn i Fulufjellet Nasjonalpark. I nyere tid kan vi finne
en sterk historie knyttet til nøysomhet, skogsdrift, fløting
og Ljørdalskonflikten. I tillegg en spennende krigshistorie.
Grendesamfunnet står også sterkt i Ljørdalen. Grenda
Skåret, som ligger lengst nord, har en gammel skole som
har fungert som grendehus og som nå skal ombygges til
hotell og inngå i reiselivsproduktet Taigatrail. Fregn Naturreservat ligger litt sør for Skåret og i dette området er
det en stor tetthet av bjørn. Denne dalen preges også av
nedlagte gårdsbruk, nedlagt skole og en aldrende befolkning.

Gårdsbruk, landlige omgivelser

Kirken i grendesentrumet

Old Chico, Fulufjell nasjonalpark

Landegrense nord i Ljørdalen

Elv ved den gamle skolebygningen

Seter i umiddelbar nærhet til Fregn verneområde

Kvaliteter
Mye historie
- Krigen
- Tømmerfløting
- Ljørdalskonflikten
Fulufjellet Nasjonalpark
- Mange kulturminner
- Old Chico
Verneområder
- Fregn
- Stor bestanddel av bjørn
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Strategi 1: Formidling av informasjon
I markedsføringen av Trysil som reiselivsdestinasjon er
det primært Trysilfjellet på vinteren og sykkelstiene på
sommerstid som blir kommunisert. Dette er to store satsningsområder som overskygger mange av Trysils øvrige
kvaliteter og muligheter for naturopplevelser. Dalførene
i nordøstlige Trysil kan by på flotte fotturer og derfor styrke Trysil som helårsdestinasjon, men per i dag så er området både dårlig kartlagt og lite markedsført. Det er derfor
behov for mer og bedre markedsføring mot besøkende,
jobbsøkere og potensielle tilflyttere.

Strategien går ut på å synliggjøre og formidle hvilke
landskapskvaliteter som finnes i nordøstlige Trysil. Et av
hovedtiltakene vil være å sette opp et skilt i hver dal som
viser til aktiviteter, turstier, historie og særtrekk ved området. Et enkelt kart som markerer «hotspotsene» i hver dal
vil være med på å aktivere hele dalen, utover den aktiviteten som kommer som følge av Taigatrailen. Dette vil gjøre
områdene tilgjengelig for alle besøkende uavhengig av
trailen som reiselivsprodukt. Opplevelser som ysteri, historiske plasser, en gammel kirkegård, glamping, kikkestasjoner for dyreliv er noen av eksemplene på hva som kan

vises i kartet. Ved å fortelle noe av den viktigste historien i
korte trekk og skrive om taigaskogen og de kjente rovdyrene vil man kunne formidle hva som gjør akkurat disse
dalene så spesielle utover en fin naturopplevelse. I tillegg
vil det kontekstualisere området som en del av noe større;
taigaskogen. Dette kan du bare oppleve akkurat her!
Oppgradering av skilting og synliggjøring av stier vil også
være viktig for å gjøre området tilgjengelig for besøkende. Per i dag er det bare et turforslag i området som er
markert på kartene til Ut.no og Fulufjellet fra norsk side
er foreløpig dårlig tilgjengeliggjort. Et av tiltakene som vil
løfte området og tilgjengeliggjøre det for besøkende vil
blant annet være å få registrert flere turforslag i området
på UT.no, med illustrative bilder. Det kan også virke positivt på området dersom DNT oppgraderer og videreutvikler skiltene i de ulike dalene. Dagens skilting består av
en blanding av DNT-skilt og lokale skilt og selv om det er
fint å synliggjøre lokale navn, går det en fin grense på når
dette går over til å fremstå som forvirrende for fotturister
som ikke er godt kjent i området.

Tiltak
- Legge til rette for og synliggjøre tilbudet av naturbasert reiselivsaktiviteter, gjennom utplassering av
tre hovedskilt.
- Bedre skilting
- Lokalt samarbeid
- Markedsføring
- Historieformidling rettet mot besøkende.
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Strategi 2: Ferdsel og opplevelser
Kommunen satser i kommuneplanen på helårsturisme
og rekreasjon i Trysil. En tilretteleggelse av opplevelser
og stier knyttet til dette vil styrke næringsgrunnlaget for
turisme, og også Tryslingen for øvrig. Nord-østlige Trysil
er også spesielt interessant i kommunen som et sted med
større sammenhengende naturområder og flere naturreservater. Drevdalen ser vi som spesielt interessant i denne
sammenhengen, som den mest «utilgjengelige» og naturrike dalen, med kun syv fastboende.
Historisk sett har dalene vært forbundet over fjellene, men
i dag er det bilveiene som går nord-sør som kobler de
sammen. Ved å koble sammen og synliggjøre eksisterende
løyper ser vi mulighet for å igjen skape en forbindelse på
tvers av dalene, og fremheve den helhetlige opplevelsen.
Et godt etablert nettverk av turer kan brukes både for
lengre turer eller kortere dagsturer og viser vei til aktiviteter og opplevelser av ulike slag, tilrettelagt for både barn
og voksne.
Det er flere muligheter for tiltak i Nordre Trysil. Det vil
allikevel være en forringelse for dalenes kvaliteter om det
blir tilrettelagt for mye. Vi har sett for oss noen enkle
tiltak som kan øke attraktiviteten til området, men uten
utbygging av infrastrukturen i særlig grad. Et av tiltakene
vi har sett på er opprettelse av bro ved Drevdalen naturreservat. Dette er et av få relativt inngrepsfrie områder
som har et helhetlig taigapreg. Reservatet er todelt ved
Drevja/Drevsjøen. Her finnes både interessant vegetasjon
og dyreliv. Ved en utbygging av en gangbro/hengebro i
nærheten av den sørlige grensen til reservatet, kan begge
sider gjøres tilgjengelig for turgåere og det kan fremheve
området. Det er allerede bro med Stallheim og Bekkelund. Å sette opp en ekstra bro nord i Drevdalen vil øke
fremkommeligheten og sørge for at Drevja ikke oppleves
som en like stor barriere som det er i dag. Dette vil koble
dalene sammen på en bedre måte.

Opprettelse og tilrettelegging av ulike opplevelser og
oppholdsplasser i de ulike dalene vil være viktig for å aktivisere området. Dette kan for eksempel være en dedikert
bålplass, eller en gapahuk i tre. Det kan være et område
som er spesielt fredelig hvor man kan oppleve stillhet
og ekte mørke. En fiskeplass med en liten treplattform.
Etablering av slike «hotspots» kan også sørge for at flere
enn dem som ellers ikke ville opplevd naturen kan få en
sjanse til dette. En mulighet for funksjonsnedsatte er en
kortere tilrettelagt og opparbeidet rute som går innom
varierende og fine naturområder. Ved oppretting av egne
slike områder vil slitasje på naturen reduseres, ferdsel og
trafikk styres til opparbeidede oppholdsplasser.

Tiltak
- Sammenbinding av eksisterende stier
- ”Hotspots”
Bålplass
Fiskebrygge
Gapahuk
- Bro i Drevdalen
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Diskusjon
Målet med denne rapporten var å finne mulige strategier
og konkrete tiltak som kunne bidra til å utvikle, aktivisere
og øke attraktiviteten i dalførene i nordøstlige Trysil. Problemstillingen som ble formulert var “Hvordan kan man
gi begrepet “Taigatrail” et utvidet innhold for å styrke fellesskap, verdiskapning og bosetting i nordøstlige Trysil?”
Nordøstlige Trysil er et område med mange muligheter,
men også utfordringer. Slik situasjonen er i dag er denne
delen av Trysil lite nevnt i kommuneplanen. Området er
på mange måter glemt og bortgjemt for alle andre enn de
som bor der. De tre dalene sliter også med et synkende
befolkningstall grunnet en blanding av fraflytting og forgubbing. Dette har ført til nedleggelser av gårder, grendehus og skolebygg og påvirker lokalsamfunnene i stor grad.

Gjennom å skape et felles begrep som alle er en del av vil
man kunne styrke forholdet mellom innbyggerne både i
og på tvers av dalene. Dette vil også være med på å styrke
stadkjensle og kunne bygge opp om en følelse av en felles
identitet. Å være en del av Taigaen kan være en ny måte
og se området på for innbyggerne i dalene og resten av
Trysil. I en vinterkommune som Trysil i hovedsak er, vil
det også kunne styrke helårsarbeidsplasser som videre vil
være et grunnlag for tilflytting til dalene og kommunen
som helhet.

Ut i fra landskapsressursanalysen har vi kommet frem til
to ulike, overordnede strategier med spesifikke tiltak for
å i størst mulig grad kunne fremheve de positive sidene
og løse noen av utfordringene i området. Lokalt bidrar
strategiene til å aktivisere hver enkelt dal gjennom bedre
formidling og tilrettelegging av turmuligheter og opplevelser. Det har vært viktig å finne strategier som gagner både
reiselivet, innbyggerne og hytteeierne i området.

Samtidig er det en interesse og en vilje til å kunne skape
noe nytt og fremme de positive kvalitetene i området
slik at det igjen vil være tilflytting av yngre generasjoner.
Lokalt engasjement både fra innbyggerne i dalene og fra
Kristian Bjørnstad i Trysilvassdraget Skogeierlag, er en
viktig ressurs for å kunne få til en forandring og endre den
negative utviklingen i området i dag.
Det vil være flere faktorer som spiller inn på om dalene
i sin helhet vil få et løft. Blant annet vil det være viktig
å få lagt inn føringer i kommuneplanen for området.
Videre tenker vi at Taigratrailen som et reiselivsprodukt
vil være èn mulig løsning for å sette området på kartet og
fremme det innad i kommunen. Man må ta utgangspunkt
i de faktiske forholdene for å kunne skape et helhetlig
reiselivsprodukt som løfter hele området og ikke bare
stoppestedene som faller inn under trailen. Samtidig må
man være bevisst og ta hensyn til de sårbare naturtypene
i landskapet slik at tilretteleggingen av trailen er minst
mulig ødeleggende for området. Dette vil være med på å
øke attraktiviteten i området.
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KILDER

INNLEDNING
Denne oppgaven er skrevet i sammenheng med
emnet LAA360 og har som hensikt å utføre en
landskapsressursanalyse av Trysil, med Trysilelva i fokus. For
å få fullført en slik analyse dro vi på feltarbeid i Trysil i uke
39, og vi fikk snakket med representanter fra ulike næringer
med tilknytning til elva. Det var viktig å få pratet med bredden
av aktører for å oppnå mest mulig innsikt og forståelse av
hvilken betydning elva har for tryslingene i dag. Vi fikk sett
utfordringer og muligheter fra ulike perspektiver. Målet var å
utarbeide strategier for videreutvikling av områder langs elva,
samt for hvordan Trysilelva kan løftes. Vi ønsker å takke alle
informantene som stilte opp og en spesiell takk til Knut-Bjørn
Stokke og Morten Clemetsen for god veiledning.
I vår landskapsressursanalyse inngår kvalitative intervjuer
og observasjoner. Vi fant at elva fremsto noe utilgjengelig,
og i enkelte tilfeller savnet vi tilrettelegging av ulik grad.
Videre observerte vi at det finnes få synlige spor etter
tømmerfløtingen i dagens landskap, til tross for hvor viktig
fløting har vært for tryslingene. Pilegrimsleden fremsto for oss
full av potensial, med tanke på dens geografiske utstrekning
og hvordan den binder sammen velteplasser og andre
kulturminner. På bakgrunn av landskapsressursanalysen har vi
sett på velteplassene og pilegrimsleden som mulihetsstudier.
Vi har utviklet strategier for å fremheve tømmervelteplassene
og øke bruken av pilegrimsleden.

Problemstilling
Hvordan legge til rette for å utnytte Trysilelvas verdiskapende
potensiale for både lokalbefolkning og tilreisende på en bærekraftig måte gjennom å:
•
•
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fremheve tømmerfløtingens historie langs elva?
forbedre tilgang og informasjon?

OM ELVA
Trysil Kommune
Trysil kommune ligger lengst øst i Hedmark fylke,
med 6573 innbyggerne per andre kvartal (SSB,
2018). Kommunen grenser til Engerdal kommune
i nord, Rendalen i nordvest, Åmot i vest og
Elverum i sydvest. I øst og syd grenser Trysil
kommune mot Sverige (SNL, 2018). Trysil var en
av de to første kommunene i Norge som begynte
å kjøpe skog, allerede i 1891 (Erik Sletten,
presentasjon om Trysil kommune, 24.09.2018).
I dag har kommunen et totalareal på 3014,37
km2, hvorav 648 000 dekar er kommuneskog
(SNL, 2018). Jord- og skogbruk har derfor vært
en av de viktigste næringene i kommunen. I Trysil
er det to tettsteder; Innbygda og Nybergsund.
De fleste offentlige tjenestene ligger i Innbygda
sentrum.
Trysilelva
Trysilelva er en del av Trysilvassdraget, som
renner fra Sennsjøen i nord til Vänern i Sverige,
hvor elva har navnet Klarälven (SNL, 2013).
Det finnes to kraftverk i Trysilelva: Sagnfossen
nord for Plassen og Lutufallet ved Lutnes.
Elva, som renner gjennom kommunens
massive skoglandskap, var et av de viktigste
fløtingsvassdragene i Norge. Fløting var den mest
vanlige metoden å transportere tømmer på, før
den ble overtatt av bil- og jernbane transport.
I nåtid arrangeres det VM i tømmerfløting hver
sommer, i forbindelse med Fløterfestivalen i
Trysil. I dag blir elva brukt til vannaktiviteter som
kanopadling, rafting, og fiske.

Bærekraftig reisemål
Trysil kommune er en av Norges mest kjente
turistdestinasjoner og tilbyr forskjellige
aktiviteter hele året, som ski, sykkel, jakt og
fiske. I høysesongen har kommunen rundt 50-60
000 antall besøkende, både sommer og vinter
(Sletten, E., 2018). Trysil var blant de fire første
destinasjonene i Norge til å motta Innovasjon
Norges merke for bærekraftig reisemål. Begrepet
bærekraft kom opprinnelig fra Brundtlandrapporten (1987), og idéen er å ha en utvikling
som tilfredsstiller dagens behov, uten å ødelegge
for fremtidige generasjoners muligheter til å
tilfredsstille sine behov. Bærekraftig reiseliv
inngår i nasjonal strategi (Meld. St. 19, 20162017), og Norge var det første landet til å innføre
en merkeordning for bærekraftig reisemål. I dag
er det 13 destinasjoner i Norge som har oppnådd
denne statusen. For å få tildelt merke kreves det
kontinuerlig arbeid for å ta vare på natur, kultur
og miljø, opprettholde en økonomisk levedyktig
destinasjon og å styrke sosiale verdier (Kamfjord,
2015). I følge rapport fra Vista Analyse (2016)
innebærer et bærekraftig reisemål tilgang til
gode verktøy for å nå de bærekraftige målene.
Villaksen
Prosjektet Tvä länder - en elv er et interregionalt
prosjekt mellom Norge og Sverige for å få laksen
tilbake i elva. Den ville Vänerlaksen skal sist ha
blitt registrert i Trysilelva på 1970-tallet etter
utbygging av flere kraftverk på svensk side.
Mest sannsynlig var dette grunnen til at laksen
forsvant. Interreg prosjektet startet i 2017 og skal
pågå over tre år. Å få laksen tilbake på norsk side
ville hatt stor betydning og vært en viktig ressurs
for Trysil kommune.
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Vern av vassdraget
Stortinget vedtok i 1973 Norges første verneplan
for vassdrag hvor Trysilvassdraget ble inkludert.
Vassdraget er varig vernet, noe som hindrer
utbygging av nye kraftverk på norsk side. I
vernet trekkes det også inn vassdragets naturlige
forhold, betydning for friluftsliv, og et ønske om
å begrense tekniske inngrep på et slikt nivå at
vassdraget kan ses på som et referanseområde i
fremtiden (NVE, 2018)
Aktører
Grunneierrettighetene til Trysilelva er tredelt
mellom Statskog, Trysil kommuneskoger og
private grunneiere. Trysil Fellesforening for jakt
og fiske, TFJF, forvalter elva med unntak av de
to fluefiskesonene; Gjerfloen og Vestsjøberget.
(TFJF, u.å.) Ved kjøp av TFJF sitt fiskekort har man
dermed mulighet til å fiske i hele elven, med
unntak av fluefiskesonene hvor eget fiskekort
og regler gjelder. I tillegg til fiske benytter
Trysilguidene elva til kommersielle aktiviteter
som rafting og kanopadling

TRYSILVASSDRAGET I EN REGIONAL KONTEKST

METODE
Dersom Göta älv inkluderes i Trysil-Klaravassdraget, regnes
dette som det lengste vassdraget i Skandinavia, med en
samlet lengde på ca. 720 km.

Femund
Trysil

Sälen

Elverum

Tømmerets betydning
Da Trollhätte kanal gjorde Göta älv kjørbar med båt helt opp
til Vänern i 1800, åpnet verdensmarkedet seg for Karlstad. På
grunn av Napoleonskrigene på begynnelsen av 1800-tallet,
var det stor mangel på tømmer i Europa. Dermed så svenske
tømmerselskaper med base i Karlstad muligheter. De kjøpte
store skogeiendommer i Trysil, og tømmeret ble fraktet på
Trysilelva og Klarälven hele veien til Karlstad, som etablerte
seg som et viktig sted for treforedlingsindustrien, i tillegg
til å være en stor utskipingshavn for tømmer. På grunn av
eieforholdene i Trysil, ble skogsarbeiderne og tømmerfløterne
stort sett ansatt av svenske selskaper. Dermed var tryslingen
i et avhengighetsforhold til Sverige. Dette endret seg ikke før
Trysil kommune begynte å kjøpe tilbake skog helt på slutten
av 1800-tallet.

Karlstad

Trysil-Klaravassdraget
Trysilvassdraget starter på grensen mellom Norge og Sverige
i innsjøen Rogen. Herfra renner elva Røa vestover gjennom
Femundsmarka nasjonalpark og inn i Femunden, Norges
tredje største innsjø. Fra Femunden renner den korte elva
Gløta vestover, og munner ut i Isteren. Femundselva renner
sørover fra Isteren, og endrer navn til Trysilelva i det den
krysser kommunegrensa mellom Engerdal og Trysil og renner
inn i Sennsjøen. Fra Sennsjøen renner Trysilelva gjennom hele
Trysil kommune, og endrer navn til Klarälven i det den renner
over grensa mellom Norge og Sverige igjen. I Sverige går
Klarälven i sin helhet gjennom Värmlands len og renner fra
nord mot sør. Klarälven har sitt utløp i Vänern, Sveriges største
innsjø, ved Karlstad, hvor den skaper et større delta. Vänern
er knyttet til Kattegat og Atlanterhavet gjennom Göta älv som
renner fra Vänersborg i nord til Göteborg i sør (SNL, 2013).

Fokus mot Elverum
Helt fram til tømmerfløtinga på vassdraget ble avsluttet
i 1991, var det Karlstad som dikterte hvor mye tømmer
som skulle hogges og fløtes. Derfor så mange tryslinger
på Karlstad som «byen». I tillegg var Karlstad lenge mer
tilgjengelig enn tilsvarende norske byer, spesielt siden Trysil
ikke fikk asfaltert veiforbindelse før på 1960/70-tallet.
Etter at tømmertransporten ble flyttet over til vei og bane,
har Trysil blitt mer avhengig av Elverum. Dette har også
sammenfalt med Elverums vekst de siste tiårene, slik at de
fleste byfasilitetene tryslingene trenger finnes i Elverum. Trysil
har dermed mistet litt av den tradisjonelle tilknytningen til
Sverige.
Ny flyplass
Med prosjektet Scandinavian Mountains airport blir Trysil
igjen knyttet til nabolandet. Denne flyplassen, som skal stå
ferdig i desember 2019, har bidratt til markedsføring på tvers
av landegrensene. Trysil og Engerdal på norsk side av grensen
markedsføres som en helhetlig region og destinasjon sammen
med Sälen og Idre på den svenske siden, ifølge nettstedet til
Scandinavian Mountains (u.å).
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Landskapsressursanalysen
Funnene i rapporten er gjort ved hjelp av
Landskapsressursanalyse. LRA er et verktøy for kartlegging
av viktige stedlige ressurser og ”danner utgangspunktet for
utvikling av mulighetsstudier med tanke på å aktivisere naturog kulturressurser i landskap og lokalsamfunn for bærekraftig
verdiskapning og stedsutvikling”(Clemetsen og Stokke, 2014).
Analysen deles opp i to hoveddeler – Landskapsanalyse og
Stadkjensleundersøkelser.
I landskapsanalysen tok vi for oss hele vassdraget fra
Engerdal i nord til riksgrensen i sør. Ved å utføre kartstudier
delte vi elven i sekvenser ut i fra variasjoner i naturog landskapsformer som vi kunne lese ut i fra kartet.
Kartstudiene og innsamling av informasjon om Trysilelva ble
gjennomført i forkant av feltuken.
Under feltuken, uke 39, kjørte vi langs vassdraget fra nord
til sør og samlet inntrykk og informasjon om elveløpet,
landskapet rundt og potensielle ressurser, til fots og i bil.
Intervju
Alle intervjuene ble utført i Trysil i uke 39. Hvert intervju varte
mellom tretti minutter og to timer. I intervjuene benyttet vi
oss av en semi-strukturell intervjumetode. Vi forberedt noen
spørsmål men lot også intervjuobjektene snakke fritt. I flere
tilfeller ble intervjuene mer som samtaler hvor vi i gruppa
bidro til å peile intervjuobjektene inn på et spor, dersom
fokus havnet på tema uten relevans for oss. I intervjuene
fokuserte vi på intervjuobjektets roller og interesser i Trysil
og i Trysilelva, med utgangspunkt i problemstillingen vår.
Intervjuobjektene ble valgt fra NMBUs kontaktliste for
arbeidsgrupper, i tillegg til et par andre aktører. Samtlige av
disse har tilknytning til vassdraget.
Intervjuene fra feltuken i Trysil la grunnlaget for Stadkjensledelen av Landskapsressursanalysen. Begrepet stadkjensle
kommer fra det engelske ordet sense of place og brukes for ”å
få forståelse for folks relasjoner til sine landskap og sitt sted”
(Clemetsen og Stokke, 2014)

TEORI
Vi mener en svakhet med vår studie er mangelen på innspill
fra tryslingen i gata. Våre informanter møtte vi i en kontekst
hvor de representerte en næring, bedrift, kommune, forening
eller organisasjon. Det å få personlige meninger fra tryslinger
ville styrket vår studie.
Informanter
• Birthe Øverby, Diakon, Pilgrimsnettverket
• Destinasjon Trysil (over telefon)
• Anders Nyhuus, grunneier og fluefisker, Vestsjøberget fly
fishing
• Åge Broløkken, håndverker/registrator, Trysil Bygdetunet
• Snorre Grønnæss, grunneier og fluefisker, Gjerfloen
Fluefiske
• Per Helge Bråtebæk og Sven Hjalmar Moen,
representanter fra Nord-Trysil historielag. Sven Hjalmar
er historiker og tidligere kultursjef.
• Torgal Sætre, tidlige leder i Trysil Elvelag SA
• Dag Arne Berget, Trysil Fellesforening
• Vidar Vestgård , prosjektleder, Lutufallet kratverk
• Per Anders Rundfloen, landskapsarkitekt, Arkitektbua
• Roar Vingelsgaard, kommunalsjef for oppvekst og kultur.

Gruppa på besøk hos Vidar og Lutufallet Kraftverk. Marit bak kamera.

Verdiskaping
Verdiskaping kan defineres på flere måter ut fra hvilket
perspektiv man har. I et rent økonomisk perspektiv er
verdiskaping summen av inntekter minus utgifter. For sosial,
kultur- og naturbasert verdiskaping vil dette perspektivet
bety inntektene fra billetter og overnatting. Utgiftene til
sosiale aktiviteter og tjenester, kulturtilbud og vedlikehold
av naturområder trekkes fra. Dette perspektivet ekskluderer
de ikke-materielle godene, samt ringvirkninger man får fra
investeringer i disse områdene. Det vil derfor ikke være
optimalt for å evaluere den helhetlige verdien. Dersom man
ser på verdiskaping fra et bærekraftsperspektiv, refererer
det til helheten av de miljømessige, sosiale, kulturelle og
økonomiske verdiene som skapes, og det settes dermed
i et større bilde, hvor det ikke bare er den økonomiske
inntjeningen som verdsettes (Haukeland og Brandtzæg,
2009).
Attraktivitet
Attraktivitetsbegrepet i norske distriktskommuner som Trysil,
er basert på Telemarksforsknings Programteori for attraktivitet
(Vareide, Kobro og Storm, 2013). En attraktiv kommune er
en kommune med positiv flyttebalanse, og økt attraktivitet
vil si en økt positiv eller minket negativ flyttebalanse.
Det er fire hovedkategorier som påvirker attraktiviteten:
bygninger og areal, ameniteter, identitet og stedlig kultur
og omdømme. Bygninger og areal vil si tilgjengeligheten
til boliger, næringsareal og overnatting. Ameniteter er et
lånebegrep fra engelsk, og er best oversatt som tilgjengelige
tilbud i en kommune, både offentlige og private. Identitet
og stedlig kultur omfatter særegenheter, både positive og
negative, ved et steds kultur, og kan gjelde alt fra dugnadsånd
via næringsvennlighet til mattradisjoner. Omdømme gjelder
hvordan andre ser på kommunen eller stedet.
Trysil har lenge vært en attraktiv destinasjon for turister og
reiselivsnæringen, men har slitt med befolkningsnedgang i
flere tiår. Denne trenden er i ferd med å snu, og kommunen
har opplevd en svak befolkningsvekst de siste to årene (SSB,
2018).
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Derfor er det viktig å se på komponentene i
attraktivitetsbegrepet for å styrke denne utviklingen. I
mulighetsstudien har vi valgt å se på ameniteter, og da særlig
natur og fritidstilbud, i tillegg til identitet og stedlig kultur
knyttet til tømmerfløtinga på Trysilelva. Dette kan også bidra
til å øke den kulturelle og sosiale verdiskapingen i Trysil
kommune.
Hotspot
Hotspots teorien ble utviklet i forbindelse med det pågående
prosjektet IngoSkog - Innovasjon for grønn omstilling i skogen
- som har fokus på skogen som ressurs for grønn omstilling
og bærekraftig utvikling (Marius Kjønsberg, presentasjon om
IngoSkog og Hotspots, 25.09.2018). Teorien baserer seg på
Pine & Gilmores opplevelsesøkonomi (1999), hvor råvarer
endres til opplevelser og dermed kan prises høyere. IngoSkogs
mål er å benytte skogen som en slik råvare på en bærekraftig
måte. Hotspots teorien retter seg i stor grad mot reiseliv.
Hovedsakelig handler det om å utvikle metoder for å finne
attraksjonspunkter - hotspots - i skogen for besøkende, og å
utvikle infrastrukturer som gjør disse attraksjonspunktene
attraktive. Formålet med Hotspots er altså å skape aktivitet
ved å utvikle attraktive opplevelser knyttet til natur og
kultur (Kjønsberg, 2018). Attraksjonspunkter kan dreie seg
om både etablering av nye punkter og bruk eller bevaring
av eksisterende. Ressurskartlegging og markedsorientering
er essensielle i denne sammenheng og må gjennomføres
uansett om det handler om nyetablering eller utvikling av
eksisterende punkter.
Hotspots skal teoretisk sett alltid bidra økonomisk, men vi
ønsker heller å legge denne teorien til grunn for utviklingen
av fellesgoder. Aktivitetstilbud i elva finnes det allerede
mange av i dag, men langs derimot er det ikke like mange. Vi
mener dette i stor grad skyldes mangel på tilgjengelighet, da
det finnes potensiale i form av eksisterende ressurser. Disse,
mener vi, kan etableres som hotspots langs elva. Ved å utvikle
aktiviteter langs elva, som kan være knyttet til tømmerfløtings
historie, vil kunnskap og bevissthet rundt denne historien
styrkes.

Det er godt det finnes tømmer
ennå i verden
og velteplasser nok
ennå.
For det er stor fred i tømmeret
og et stort lys i det
som kan skinne langt inn i
kveldene
om sommeren.
Det er de store elvene som tar
seg av dem.
Er det en elskov mellom treets
kraft og vannets.
De fører det sakte rundt store
nes i en stille rytme
som minner om dans.

Foto: Ole Thorstein Ljøstad. Norsk Skogmuseum

Rolf Jacobsen, referert i Thorseth,2014
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OM FLØTING
Fra 1830-årene til 1991 pågikk det storstilt tømmerhandel
mellom Karlstadområdet og Trysil. Handelen foregikk slik at
tømmeret ble fløtet ned Trysilelva og bivassdrag. Betalingen
for fløtingen ble årlig hentet i Karlstad. 1950-årene var
perioden det ble fløtet mest tømmer fra Trysil og Engerdal og
ned til svenskegrensa. På den tiden ble det fløtet 150-200 000
kubikkmeter tømmer per år (Thorseth, 2014).
Utislag
Ved valg av velteplass ble det vektlagt tørkeforhold og areal til
å legge tømmeret. Stokkene ble plassert slik at neste etappe
skulle bli enkel og rimelig. Med uttrykket utislag menes
jobben det var å bære ut tømmeret i elva, noe som krevde
mye manuelt arbeid. Det hendte de benyttet seg av isen på
elva ved utislag, da dette sparte mye arbeid. Ulempene her
var mangel på kontroll på når tømmeret ville flyte avgårde, og
at tørkesesongen ble forkortet. Det ble slutt på såkalt isavlegg,
da utislag ble mekanisert med bulldoser i 1950-årene.
Det gjaldt å utnytte når vannstanden var høy, grunnet
utfordringer som øyer, steiner, smale passasjer og grunner. En
tømmerfloke startet, som oftest, med at en tømmerstokk kilte
seg fast; bandstokken. Det var vanlig med utfordringer når
tømmeret skulle passere bruene, noe som ble underholdning
for lokalbefolkning (Thorseth, 2014).
Et hardt liv
En tømmerfløter var kar for sin hatt. Det var hardt arbeid å
drive med fløting, men samtidig var det noe eventyrlig over
det. En tømmerfløters beste venn var fløterhaken, som var
det viktigste og eneste redskapet de hadde. Fløterhaken ble
brukt til å trekke tømmerstokken til seg, skyve den fra seg
og rulle den. Den største statusen en fløtekar kunne oppnå
var å bli båtkar. Fra å sove under åpen himmel ved en nying,
stokkild på fri mark, kom det i 1915 en vedtekt om skikkelig
husvære, som da førte til utbygging av ljørkoier. Disse hadde
enkel standard med åpning i taket for å slippe røyk ut og lys
inn. Koiematen var i stor grad munker, enkle pannekaker stekt
i fett. Det var få ulykker i forbindelse med fløting, men i 1907
døde tre unge menn i en ulykke.

OM PILEGRIMSLEDEN
Støakanalen
Støakanalen var et omfattende arbeid og en stor investering.
Det var ingen kjøpere i Dalarne hvor Ljøra randt ned til, men
masse tømmer å transportere. Dermed ble det bygd en kanal
for å frakte tømmeret til Klarälva og ned til Karlstad. Det ble
bygget to tømmerspill med totalt 12 meter stigning, for å få
tømmeret opp til Flersjøen. Denne kanalen er det laget et
spel om og er mulig å se til sommeren.

Pilegrimsvandringen begynte etter
Olav den Helliges død i 1030, til Nidaros
kirke i Trondheim, som er hans gravkirke.
Etter noen år ble den kjent utover i Europa, og det var
mange som vandret til Nidaros. I dag inngår forbedring av
pilegrimsledene i nasjonal satsing, og i 1993 begynte arbeidet
med en sammenhengende led fra Oslo til Trondheim, som
resulterte i stor pågang (Pilegrimsleden, u.å) .

Sluttrensk
Da tømmeret fløt over Svenskegrensa i 1991, var det
et vemodig og trist tidspunkt for tryslingene. Denne
hendelsen markerte slutten på over 150 år med kommersiell
tømmerfløting i Trysil, og hele fløtingen ble dokumentert av
NRK. Tømmerfløting hadde vært næringen til mange menn i
flere generasjoner (Thorseth, 1992).

Østerdalsleden
I Trysils kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø, som
er på høring, inngår Pilegrimsleden under samferdselsdelen.
Målsettingen for samferdsel er blant annet oppmåling og
kartfesting av gamle veger, bruer og vegfar, samt skjøtsel og
skilting av gamle vegfar (Trysil kommune, 2018). Det antas
at de første pilegrimene vandret på stier som allerede var
opprettet. Østerdalsleden passerer gjennom Trysil kommune,
og er en fem dagers tur på 85 km. Vandringen starter på
svenskegrensa, ved Klarälvdalen i Sverige og slutter ved
Munkbetsetra i Rendalen kommune. Det er usikkert om
dagens trasé er den samme som ble benyttes i middelalderen.
Leden er ikke godt markedsført på andre siden av grensen,
fordi det er ønske om å holde pilegrimene på svensk side
lengst mulig (Pilegrimsleden, u.å)

Bevaring av fløtehistorien
Å formidle fløtehistorien er en del av målene i
kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø som er
på høring. Her inngår blant annet Kjeldmokoia fra 1924
med utedo og stall. Utenfor koia er det mulig å se spor i
landskapet etter velteplassen. I planen heter det at koia bør
bevares, da denne er et utmerket eksempel på hva slags liv
disse karene levde. Andre deler av planen går på arbeidet
med Støakanalen og på å vedlikeholde og restaurere flere
utvalgte objekter (Trysil kommune, 2018).

Foto: Ole Thorstein Ljøstad. Norsk Skogmuseum

7

Den ville leden
Flere kulturminner passeres langs leden i Trysil, som Plassen
kirke, Trysil kirke i Innbygda, Vonfurustubben og gapahuk
ved Oddheim samfunnshus i Lutnes og Kongeparken i
Nybergsund. Fra Lutnes til Jordet følger den i stor grad
Trysilelva. Ved Jordet fortsetter ruta nordvest gjennom
Eltdalen. Pilegrimsleden har vært ryddet, merket og
opptråkket flere ganger, men mest på frivillig basis. Trysil
kommune har ansvar for vedlikehold, men har ikke satt av
midler til dette (Pilegrimsleden, u.å).

LANDSKAPSRESURSSANALYSE
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SEKVENSKART

SENNSJØEN
ENGEREN
NORD FOR ENGERNESET OG OPP TIL JORDET
JORDET OG NED TIL INNBYGDA
INNBYGDA
NYBERGSUND
ENGEMOEN
VESTJØBERGET OG GJERFLOEN FLUEFISKE
LUTNES

9

Tegnforklaring
Kvalitet
Velteplass
Naturvernområde
Vann
Bygg
Sekvens avgrensning
Sni�linje
Pilegrimsleden
Veg
Alpinanlegg
Høydekurve
Kommunegrense

1:75 000
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SEKVENS 1 Sennsjøen

Landskap
Tydelig avgrenset dal med fjell
på hver side. Ved Sennsjøen er
dalen åpen, men smalner inn
når sjøen renner ut i Trysilelva.
Elva krummer seg svakt med
jevn , stri vannføring med flere
styrk. Svært spredt bebyggelse,
i hovedsak hytter og noen få
gårdsbruk.
Vegetasjon
Blåbærgranskog og skrinn
furuskog. Høgstaudenskog
langs elvebredden. Felter
med siv/ høyt gras i innsjøen.
Myrområde ved elvebredden.

Tilgjengelighet
Avsidesliggende, med eneste
tilknytning via Fylkesvei 581, en
grusvei. Bratt terreng fra Eide til
Håen. Veien følger elvebredden
når en kommer til Sennsjøen.

SEKVENS 2 Engeren

Landskap
V-dal tydelig avgrenset av fjell/
høye åsrygger på hver side.
Engeren er en smal og dyp
fjordsjø og munner ut i et smalt
elveløp (Engera) som renner ut i
Trysilelva ved Engeroset. Spredt
og beskjeden bebyggelse.

Kulturhistorie
Noen tradisjonsrike hytter/
lokale gårder. Eidet gård,
gammel historisk gård.
Sennsjøen var et viktig
knutepunkt for tømmerfløting.
Særpreg
Sennsjøen ligger høyt oppe,
520 m.o.h, omringet av bratte,
røffe fjellskrenter og vill natur.
Skrenter med steinrøys.
Dramatisk landskap som skiller
seg fra landskapet langs elva
ellers. Skorbekklia naturreservat
ligger sør for Sennsjøen.
Reservatet har innslag av
naturskog med sjeldne og trua
arter.

Vegetasjon
Barskog med dominans av
furu på østsiden av Engeren.
Gammel barskog med innslag
av død ved på vestsiden.
Tilgjengelighet
Hovedveien mellom Engerdal
og Trysil, fv 26, går på
østsiden av Engeren. Ingen
veiforbindelse i vest.

Aktivitet
Rikt fiskeliv, populær fiskeplass.
Skagsvola - vandringsrute:
mellom Sennsjøen og Engeren.
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Kulturhistorie
Gammel fløterbrakke ved
Engerneset og Engeroset.
Minnestein over fløterulykka i
1907 ved Engeroset. Tradisjon
for bygging av fløterbåter.
Særpreg
Engeren har klare likhetstrekk
med fjordlandskap.
Karakteriseres av bratte
fjellsider med steinrøys på
vestsiden.
Aktivitet
Det er én tilrettelagt og noen
delvis tilrettelagte fiskeplasser,
lett tilgjengelige fra veien. Det
er noe kommersielt fiske av sik.

SEKVENS 3 Nord for Jordet og opp til Engerneset

Landskap
Tydelig dalføre med bratte
åsrygger på hver side. Elva
slynger seg fra side til side i
den flate dalbunnen. Jevnt
over stri strøm og flere stryk
langs strekningen. Spredt
bebyggelse preget av gårdsbruk
og eneboliger.
Vegetasjon
Gran- og furuskog.
Tilgjengelighet
Hovedveien, fv26, går på
østsiden av elva. Det er få
steder den kan sees fra veien,
elva ligger 10-20 meter fra
veikanten. På vestsiden er det
privat grusvei opp til Kjeldmoen
og Styggberget.

Med utsikt fra den tidligere velteplassen ved
Kjeldmokoia
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Kulturhistorie
Kjeldmokoia med stall
og utedo ved siden av
velteplass, en gammel
ljørkoie for skogsarbeidere og
tømmerfløtere.
Særpreg
Spesielt felt med rullestein på
Kjeldmoen. Steinene er dekket
av rød lav.
Aktivitet
Gode forhold for jakt og
fiske, med flere tilrettelagte
fiskeplasser. Kjeldmokoia er
åpen for turgåere.

Kjeldmokoia og veier ut dit

SEKVENS 4 Jordet og ned til Innbygda

Landskap
Tydelig dalføre med bratte
åsrygger på hver side.
Dalsidene er høyere i sør mot
Trysilfjellet. Vid dalbunn med
elveavsetninger. Noe jordbruk,
spesielt rundt Jordet og i
Strandbygda. Elta renner inn
i Trysilelva ved Jordet. Flena
renner inn i Trysilelva ved
Buflogrenda. Mer bebyggelse
enn lenger nord i dalføret, med
Jordet som bygdesentrum.
Elva er på sitt bredeste rett før
Innbygda hvor den danner et
delta.
Vegetasjon
Noe spredt løv- og barskog.
Dyrket mark. Hogstfelt.

Tilgjengelighet
Fylkesvei 26 går på vestsiden
av elva, før den krysser ved
Jordet. Jordbruksfelt skiller
veien fra elva. Flendalsveien,
Fv572, går på østsiden og
følger elvebredden opp til
Buflogrenda.
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Kulturhistorie
Nordre Trysil kirke ligger i
Jordet.

Særpreg
Våtmarksområde i delta nord
for Innbygda.

Aktivitet
Fiske for lokalkjente, én
tilrettelagt fiskeplass.
Pilegrimsleden.
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SEKVENS 6 Nybergsund

SEKVENS 5 Innbygda

Landskap
Vid dalbunn tydelig avgrenset
av Trysilfjellet i vest og åsrygg
i øst. Flomvoll på østsiden.
Bredt og stilleflytende elveløp
som slynger seg slakt fra side
til side i dalbunnen. Tettbebygd
i sentrum med bolig og
næringsbygg, og på Trysilfjellet
med hyttefelt.
Vegetasjon
Varierende med jordbruk,
bebyggelse og skog.
Tilgjengelighet
Fv. 26 vest for elva, fv. 572 på
østsiden. Gangbru og vegbru
krysser elva.

Kulturhistorie
Trysil bygdetun og noe eldre
bebyggelse i sentrum. Innbygda
kirke. Moelven Trysil, tidligere
Trysil skog, sagbruk og høvleri
etablert i 1918. En påminnelse
om tømmerfløtingen er synlig i
landskapet fremdeles.

Landskap
Vid dalbunn, med en lav, bratt
åsrygg i øst, og slak dalside
i vest. Elva er vid og rolig.
Tettbebygd i Nybergsund, og
noe jordbruksareal og spredt
bebyggelse nordover til rett
sør for Innbygda. Omtrent all
bebyggelse ligger på østsiden
av elva.

Særpreg
Trysilfjellet med alpinbakkene
er et symbol for Trysil. Innbygda
med næring, rådhus og kirke.
Sentrum av Trysil kommune.
Hyttefelt i fjellsidene.
Grimsåsen.

Vegetasjon
Bar- og løvskog. Dyrket mark.

Tilgjengelighet
Fv. 26 går gjennom Nybergsund
på østsiden av elva til den
møter Rv. 25, krysser elva
og går videre nordover mot
Innbygda på vestsiden. Rv. 25
går tvers gjennom sekvensen,
mot Elverum i vest og mot
svenskegrensa i øst. Det er to
vegbruer i Nybergsund.

Aktivitet
Sentrumsfunksjoner som
handel, kultur, og møteplasser.
Offentlige tjenester.
Utgangspunkt for langrenn,
alpint, sykkel, kanopadling.
Overnattingssteder.
Hytteturister. Tursti på
flomvollen. Én tilrettelagt
fiskeplass. Pilegrimsleden.

Moelven Trysil, sett fra østsiden
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Kulturhistorie
Kongeparken, hvor kong
Haakon VII gjemte seg for
flyangrep i 1940, er et historisk
viktig sted. Museumsbakeri
underlagt Trysil/Engerdal
museum, holder bakedager
hvor de lokale rettene stomp og
trysilsnipp bakes.

Særpreg
Krigshistorien og Kongeparken
er et viktig særpreg
ved Nybergsund. Viktig
trafikknutepunkt i Trysil
kommune, da Rv. 25 og Fv. 26
møtes her.
Aktivitet
Merkede sykkelstier, badeplass
ved Tjønna rett nord for
Nybergsund, fiske og båtliv på
elva. Pilegrimsleden.

SEKVENS 7 Engemoen

Landskap
Vid dal i nord som smalner mot
sør. Dalen avgrenses av åskoller.
Elva er stilleflytende med et rett
løp. Meget spredt bebyggelse.

Vegetasjon
Bar- og løvskog, og noe myr på
østsiden av elva.

Tilgjengelighet
Fv. 26 går på østsiden av elva,
mens det på vestsiden er
grusvei.
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Kulturhistorie
Hegg gård, hvor kong Haakon
VII og Johan Nygaardsvold
overnattet i mai 1940.

Særpreg
Utsikt til elva. Fossen i Kolåa.
Grasmo Villmarkscamp.

Aktivitet
Sykkelvei. Pilegrimsleden.
Noe aktivitet knyttet til Grasmo
camping. Badestamp, hytter og
teltplass.

SEKVENS 8 Vestsjøberget og Gjerfloen fluefiske

Landskap
Bred dalbunn avgrenset av
åskoller. Elva renner i lange
rette strekk med tre tydelige
knekk. Elva er stri etter utløpet
av Kolåa, mens når en kommer
til Plassen er den stilleflytende.
Strekningen som helhet preges
av stilleflytende partier avbrutt
av fosser og stryk. Spredt
bebyggelse, med unntak av
Plassen og Landsjøåsen hvor
det er noe tettere.
Vegetasjon
Noen jorder rundt Plassen, men
ellers er det barskog og noe
løvskog langs elva. Furu, gran
og bjørk er de dominerende
treslagene og skogen er jevnt
over tett.

Kulturhistorie
Plassen kirke og
tømmerfløtingshistorie knyttet
til sideelvene Kolåa og Grøna.
Særpreg
Landsjøåsen og Plassen
grendesamfunn. Vestsjøberget
og Gjerfloen fluefiskesoner
Aktivitet
Tilrettelagte fiskeplasser.
Vestsjøberget og Gjerfloen
fluefiske. Rafting. Plassen kirke.
Pilegrimsleden. Landsjøåsen
grendehus, nærbutikk og
dagsenter.

Tilgjengelighet
Fv. 26 følger østsiden av
Trysilelva sørover til Plassen,
hvor den krysser og går over på
vestsiden. Grusvei på motsatt
side av elveløpet. Selv om veien
følger elveløpet er det få steder
det er visuell kontakt med elva
på grunn av skogen.

Smal vegbru over elva
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Kolåsvelta

SEKVENS 9 Lutnes

Landskap
Bred dalbunn avgrenset av
åskoller. Elveløpet er bredt og
deler seg flere ganger, særlig
karakteristisk er Rundfloen og
Lutufloen. Strekningen preges
av stilleflytende partier. Spredt
bebyggelse, med unntak av
Lutnes, hvor det er noe tettere.
Vegetasjon
Partier med jordbruk ved
utløpet til Grøna og rundt
Rundfloen og Lutufloen,
ellers barskog og noe løvskog.
Furu, gran og bjørk er de
dominerende treslagene, og
skogen er jevnt over tett.

Kulturhistorie
Oddheim grendehus med
minnesmerker for skogfinsk
kultur og tømmerfløting.
Lutufallet kraftverk med
den gamle kraftstasjonen
(tømmerbygning) og
tømmerfløtermonument.
Særpreg
Skogfinsk kultur, Rundfloen og
Lutufloen.
Aktivitet
Én tilrettelagt fiskeplass.
Pilegrimsleden. Oddheim
grendehus.

Tilgjengelighet
Fv. 26 følger vestsiden av
elva ned til svenskegrensa.
Grusveier langs østsiden av
elva. Varierende visuell kontakt
med elva langs strekningen.
Lutufloen er lett tilgjengelig,
mens Rundfloen er noe mer
utilgjengelig, særlig visuelt.

Ved Lutufallet Kraftverk

Pilegrimsleden
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STADKJENSLE
Lokalsamfunn
Tryslingen er veldig glad i Trysil. Under alle intervjuene vi
holdt, kom det tydelig frem en følelse av sterkt samhold,
tilhørighet og dugnadsånd. Trysil er organisert i flere
grendesamfunn, med sterke lokale identiteter. I Nord-Trysil
husker man tømmerfløtinga veldig godt, og fremhever denne
historien. I Sør-Trysil er fiske et viktig fokus, men også godt
organiserte og sammensveisede lokalsamfunn. Innbygda
er mer urbant, og de vi snakket med herfra har et stort
utviklingsfokus, og ser lyst på kommunens fremtid. Innbygda
er preget av Trysilfjellet og dets suksess, og er dermed også
villige til å satse på noe helt nytt. Dette førte til den store
sykkelsatsninga, som også ble en suksess. Det virker som om
det ikke er noen begrensninger i forbindelse med folks tanker
og idéer om Trysil i fremtiden. Likevel trekker mange frem
historien med skogbruket og tømmerfløtingen som meget
viktig. Folk benytter seg fortsatt av skogen, både som arbeid,
rekreasjon, hobbyer og aktiviteter.

I gamle dager var det kun gravplass i Innbygda. Dette førte til
at elva ble ferdselsåre for mer enn tømmer. Spesielt vinterstid
var dette komplisert. Dersom det var isgang i elva, måtte man
ofte begraves flere ganger på vei til Innbygda kirke. På grunn
av isgang og vårflom har lokalbefolkningen en viss ærefrykt
for elva. Storflommen i 1995 sitter stekt i folks minne.
Informanter
Disse betraktningene er gjort på bakgrunn av intervjuer
med Birthe Øverby, diakon i Trysil, Åge Broløkken fra Trysil
Bygdetun, Sven Hjalmar Moen lokalhistoriker, Per Helge
Bråtebæk fra Nord-Trysil historielag, Roar Vingelsgaard,
kommunalsjef for oppvekst og kultur, Torgal Sætre fra
Trysil Industrihus og tidligere formann i Trysil Elvelag, Vidar
Vestgård fra Lutufallet kraftverk, Dag Arne Berget fra Trysil
Fellesforening for Jakt og Fiske, Per Anders Rundfloen fra
Arkitektbua AS, Anders Nyhuus fra Vestsjøberget fluefiske og
Snorre Grønnæss fra Gjerfloen fluefiske.

Den årlige elgjakta er en viktig aktivitet som «hele»
kommunen deltar på. De har til og med egen «Æljradio»
på Trysilradioen under jakta. Vi mener jakta kan være et
eksempel på hvordan tryslingene har blitt påvirket av forhold
seg i mellom, og hvordan miljøet har blitt tolket gjennom
generasjoner (Selman, 2012). Ingenting er langt unna i Trysil,
alt ligger rett oppi høgget. Tryslingene er fornøyde med å bo
spredt, i ro og mak.

Sitater
Når tømmeret kom til Lutufallet stod
folk på broen for å se på at vi åpnet
slusene, det var en stor begivenhet
Vidar, Lutufallet Kraftverk
Hadde vært en høydare med laksen
tilbake. Må jo ha troa på at den
kommer
Snorre, Gjerfloen Fluefiske

Jeg har satt av en uke til å gå en bit
av leden de siste årene. Ofte er det
rart de første dagene når man går
sammen, men ettersom vi vandrer
kjenner man på roen og samholdet.
Da glemmer man gnagsårene sine
Birthe, Diakon
Ikke kjør på elgen, den skal skytes neste uke
Elin, Landsjøåsen grendehus

Elvas betydning
Trysilelva står også sterkt hos tryslingen, men de vi intervjuet
klarte nok ikke helt sette ord på hvorfor. Fiske var stort
sett det første de svarte, da vi lurte på hva elva betyr for
lokalsamdunnet. Mellom linjene skjønte vi at identiteten
rundt elva var sterkt knyttet til historie. Det gjaldt spesielt
tømmerfløting og Trysils isolerte geografiske plassering.
Trysilelva tydeliggjør tilknytningen til Sverige som er viktig
for mange i Trysil. Likevel virket det som om elva ikke var noe
man tenkte så mye over i hverdagen.
Objekter vi ser på som eksempler på identitesmerker for Trysil.
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#Trysilelva, stadkjensle gjennom sosiale media.
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MULIGHETSSTUDIE : Pilegrimsleden
Pilegrimsleden
Vi ønsker å se på pilegrimsleden som mulighetsområde, og
avgrenser det til etappen fra Lutnes til Jordet, altså kun der
leden følger Trysilelva. Langs leden kan man se forskjellige
kulturminner, og det finnes flere overnattingsmuligheter.
Samtidig er den ikke lett tilgjengelig, med unntak for folk som
allerede besitter god oversikt og kunnskap over området.
Skiltene er ikke alltid like godt synlige, grunnet både størrelse
og plassering.
Pilegrimsleden kan bli viktig for kommunen, på grunn av den
historiske pilegrimsvandringen og fordi den kan tiltrekke seg
norske og utenlandske besøkende. I 2017 var det kun 24
registrerte Østerdals-pilegrimmer. Hvor mange av disse som
har krysset Trysil finnes det ikke tall på.
Folk som går leden gjennom Trysil starter enten ved
Svenskegrensen eller ved Innbygda. Birthe Øverby, diakon i
Trysil, har hatt ønske om å arrangere pakketurer til turister.
Hun mener det kan trekke flere folk til leden. Å starte fra
Lutnes i dag er vanskelig da det ikke eksisterer lokal rutebuss
fra Innbygda. I tillegg foretrekker enkelte pilegrimmer å ta
offentlig transport deler av leden, noe som er utfordrende.
Dersom man ser på satsingen på Gudbrandsdalsleden, er det
tydelig at Østerdalsleden har et stort uutnyttet potensial. I
tillegg markedsføres den som ”den ville leden”, slik at man
ikke trenger større tiltak for å bedre ruta og trekke til seg
flere besøkende.

Hvilke muligheter finnes langs leden?
Friluftsliv
Pilegrimsleden tilbyr en unik friluftslivsopplevelse med
skogen og elva . Ved å gå hele eller deler av leden beveger
man seg gjennom variert natur fra nord til sør. Å gå den ville
leden gir gode turmuligheter og inviterer til kontakt med
naturen.
Hverdagstursti
Lett gåturtilbud i nærmiljøet. Turrute som er nært der folk
bor. Fremme folkehelse. Tilgjengelig for mange, inkludert
barn og eldre.
Bindeledd
Binde sammen grender med velteplasser og hverandre.
Gjør elva tilgjengelig - bindeledd mellom elva og skogen.
Felles informasjonssystem langs leden kan binde kommunen
sammen, både i forhold til natur, kultur, historie og samfunn.
Historie
Øke bevisstheten og kunnskap rundt pilegrimshistorien. Gå i
pilegrimenes fotspor på en indre reise. Ro og åndelighet.
Velteplasser
Styrke og fremheve hotspots langs elva, inkludert
velteplasser. Leden går allerede i dag gjennom flere
(Kolosvelta, Grasmo).
Turisme
Gjennom å øke kvaliteten på leden, kan tilreisende spres
geografisk i større grad enn i dag. Dette kan bidra økonomisk
til grendesamfunn. Kan informere om lokale matprodusenter.
Fellesgoder
Til nytte for både lokale og tilreisende. Lav kostnad.
Transport
Å bedre det offentlige transporttilbudet ville vært positivt for
videre utvikling av leden. Vi mener dette kunne ha ført til en
økning i antall pilegrimer.
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Illustrasjon på muligheter langs pilegrimsleden

MULIGHETSSTUDIE : Velteplasser
Velteplasser
En velteplass er en utendørs lagringsplass for tømmer. Langs
Trysilelva var det mange slike plasser i forbindelse med
tømmerfløting. Her ble tømmeret fra skogsområdene rundt
lagt til tørk, før det ble dyttet ut i og sendt ned elva. I dag
er velteplassene gjengrodd, og det er få spor som knytter
plassene til den over 200 år lange tømmerfløtingshistorien.
Vi ønsker å tilrettelegge velteplassene for fremtidig bruk
ettersom de er flate, enkle å opparbeide og ligger langs
elvebredden spredt over hele kommunen. De kan derfor
sees på som mulige møte- og aktivitetsplasser for både
lokalbefolkning og besøkende. Videre kan de bidra til
bevisstgjøring rundt Trysils langvarige og viktige historie om
skogbruket og tømmerfløting. I tillegg vil opparbeiding av
velteplassene bedre tilgangen til elva.
Hvilke velteplasser vet vi om?
Ettersom velteplassene langs Trysilelva ikke har vært i bruk
siden 1991, er de fleste gjengrodde og vanskelige å legge
merke til i landskapet. Det finnes heller ingen lett tilgjengelig
oversikt over veltene, om det eksisterer i det hele tatt.

Velteplasser vi vet om,
fra nord til sør:
•
•
•
•
•
•
•
•

Sennsjøen
Kjeldmoen
Kvevelta
Løpvelta
Mørsøybakken
Grasmo
Kolåsvelta
Sagnmoen

Foto: Ole-Thorstein Ljørstad

Hva kan en velteplass bli i dag?
Infopunkt om tømmerfløting
Alle velteplassene som gjøres tilgjengelige burde henvise til
tømmer og tømmerfløtinga. Dette kan gjøres på forskjellige
måter på de enkelte veltene; informasjonsplakat, kunstverk,
minnesmerker over hendelser, teknologi, ulike aktiviteter
og arrangementer som utekino, historiefortelling, konsert,
kunstutstilling.
Rasteplass og camping
Velteplasser som er lett tilgjengelige fra veien kan bli fine
rasteplasser. Her kunne man etablert gapahuk, toalett, benker
og andre fasiliteter. Teltplasser kan opprettes i forbindelse
med Pilegrimsleden, slik som ved Grasmo.

Fiskeplass
På grunn av sin plassering i vannkanten, kan mindre
velteplasser fungere godt som fiskeplasser eller
utgangspunktet for en fisketur. Dette bør tilretelegges for alle
brukergrupper. Kvevelta og Løpvelta er dette allerede i dag,
men bedre skilting og økt tilrettelegging/utjevning av veiene,
samt bål- og sitteplasser trengs.
Utsiktspunkt
Kolosvelta mellom Plassen og Nybergsund, er foreslått som
rasteplass med utsiktstårn. På grunn av skogen i Trysil er det
ofte vanskelig å få oversikt over landskapet. Et slikt
tårn kan bidra til å løfte folks forståelse og interesse for
landskapet.
Møtested for skole, barnehage og lokalbefolkning
Velteplassene hadde ofte tilhørighet til en grend, ved at
tømmeret fra grenda ble plassert på samme velteplass, f.eks.
Kolosvelta som “tilhørte” Landsjøåsen. For at velteplassene
skal kunne fungere som noe mer enn bare et kort stoppested,
er det viktig at man finner tilbake til denne tilhørigheten.
En tilrettelagt velteplass kan fungere som en utendørs base
for organiserte aktiviteter. Det kan være som et alternativ til
en idrettsplass, en fiskeplass tilrettelagt for barn og unge, eller
at barnehagen har en fast bålplass/lavvu som de kan bruke til
utflukter.

Kunst
Skulpturlandskap Nordland: kunstverk plassert i naturen i 34
av 44 kommuner i Nordland, hvorav flere har blitt attraksjoner
i seg selv. Mulighet for å gjøre noe lignende med tømmerskulpturer på velteplasser i Trysil.
Aktivitet på elva
Startpunkt for aktiviteter som rafting, kanopadling, sup (stand
up paddleboard), bading, og båtutleie. Etablerer badstu på
eller ved elva.
”Strøvelte” Tore Fossum. Digitalt museum
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Illustrativ skisse over en utvklet velteplass. Med toalett i sponkledning, ryddet
nedgang til elva og skilt til f eks fossen og leden.

MULIGHETSSTUDIE: Velteplass
Prosjekteksempler på mulige tiltak som kan gjøres på velteplassene for å øke attraktivitet og tilgjengelighet.
Rasteplasser

Biotop har tegnet flere rasteplasser i Finnmark med fokus
på fuglekikking. Under er Steilneset.

Kyststi

Bygdøy kyssti er det Østengen og Bergo som står bak.
Det er et populært rekreasjontiltak som er tilgjengelig for
alle.

Utsiktstårn

Sjøormtårnet er tegnet av Rintala Eggertsson i Seljord,
Telemark. Tårnet et 17 m høyt. Det er bygget i tre med
utsiktsplatformer og sitteplasser.

Jensen og Skodvin står bak Liasanden på Sognefjell. I
tilllegg til et servicebygg i tømmer er det lagt grus for
fremkommelighet og furutrærne rundt er inkomporert
i anlegget.

Tungeneset er en gangbane i fjæra på Senja, tegnet av
Code Arkitekter. Begge prosjektene inngår i nasjonale
turistveger

Rintala Eggertsson tegnet, som en del av Salt kunstfestival, dette midlertidige utsiktstårnet. .

Informasjon

Informasjonsskilt langs veier og stier. Flydalsjuvet er en del
av Nasjonale turistveger og er tegnet av 3RW og Smedvigs
landskapsarkitekter. Informasjonskilt henger på tømmerveggen og inkludere kart og informasjon om området.

Aktivitet på elva

Soria Moria Sauna er tegnet av Feste Arkitekter og ligger
i vannkanten ved Dalen. Sponkleding og varm belysning
kan passe godt inn i et skoglandskap som i Trysil.

Lek

Lala Tøyen har laget et tursted og utendørs klasserom i
Tøyenparken. Møblet er satt sammen av tømmerstokker i
forskjellige størrelser
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Snøhetta har laget grafisk design og identitet til norske
nasjonalparker. Skiltene er plater i kortenstål med kort
tekst, logen til nasjonalparker, og en åpning som rammer
inn utsikten bak.

Rintala Eggertson har tegnet en flytende sauna på Hardangerfjorden.

STRATEGI
Strategi for Pilegrimsleden
Dersom Pilegrimsleden skal tas i bruk som et reelt alternativ
til Gudbrandsdalsleden, må et system for vedlikehold på
plass. Leden må ryddes, tråkkes opp og merkes på store deler
av strekningen gjennom Trysil kommune. Ettersom Trysil
kommune sitter med vedlikeholdsansvaret for leden, vil det
være naturlig at kommunen har ansvaret for å koordinere
og planlegge dette arbeidet. Mye kan gjøres på dugnad, og
det finnes allerede flere ressurspersoner som har merket
og ryddet stien på frivillig basis. Dette kan også gjøres i
samarbeid med grendelag, som et frivillig prosjekt. Et slikt
samarbeid kan også bidra til å skape lokal forankring og
engasjement rundt leden.
Vi vil anbefale å starte arbeidet i mer befolkede deler av
kommunen, som rundt Innbygda, Nybergsund og Jordet, for
at Tryslingen skal få et forhold til leden. I disse områdene kan
det også være hensiktsmessig å løfte standarden på leden, og
gi den et tursti-preg. Da kan leden fremstå som et enkelt og
nært tilgjengelig turtilbud. Transporttilbudet må heves for å
øke tilgjengeligheten for tilreisende.
Markedsføringen av Østerdalsleden må økes betraktelig
dersom man ønsker flere besøkende. «Den ville leden»,
som den markedsføres som i dag, er et godt utgangspunkt
for videre satsning. Dersom dette skal gjennomføres, er det
viktig at Nasjonalt pilegrimssenter, som har hovedansvaret
for alle pilegrimsledene i Norge, kommer på banen.
Opprettelse av et regionalt pilegrimssenter med ansvar for
Østerdalsleden vil være nyttig i dette arbeidet, da det ikke
finnes i dag. Til sammenligning er det seks regionsenter
knyttet til Gudbrandsdalsleden - Oslo, Hamar, Granavollen,
Dale-Gudbrand, Dovrefjell og Nidaros pilegrimsgård. Et slikt
regionalt pilegrimssenter kan knyttes til for eksempel Trysil
Bygdetun, som vi ser på som en mulig hotspot.

Strategi for velteplasser
Ettersom det ikke finnes en tilgjengelig oversikt over hvor
velteplassene langs Trysilelva ligger, vil kartlegging av dem
være et viktig grep for videre utvikling. Det burde gjøres
et lokalt forankret utvalg av hvilke velter man ønsker å
ta i bruk og eventuelt satse på, enten som en del av en
turistsatsing eller en aktivitetsplass for grenda. For å gjøre
en velteplass brukbar, må vegetasjon ryddes og tilgang
opparbeides. Forskjellige velteplasser kan ha forskjellig grad
av tilgjengelighet, alt etter plassering i landskapet, tilgang til
vei og kollektivtrafikk, og nærhet til bebyggelse. En sentral
velteplass vil kanskje ikke trenge mer enn en gruslagt gang- og
sykkelvei, mens en mer avsidesliggende velteplass vil kreve
parkerings- og/eller overnattingsmuligheter. Omgjøring av
velteplasser til fiskeplasser bør innebære tilrettelegging for
rullestolbrukere.
Alle velteplassene burde henvise til tømmerfløting på en
eller annen måte. Det kan være enkle informasjonsplakater,
en skulptur, VR-teknologi, eller et helt eget
tømmerfløtingssenter. Ettersom velteplassene varierer i
beliggenhet og størrelse, vil tiltak kunne variere fra velte
til velte. Bruk av lokale materialer, og da spesielt tømmer,
vil bidra til en helhetlig opplevelse, selv om velteplassene
kan ha veldig ulikt uttrykk. Fløtehaker kan være et fint
symbol på velteplassene og fløtningshistorien. Det vil
være hensiktsmessig å ha toalettfasiliteter tilknyttet velter
tilrettelagt for camping og fiske.

Illustasjonskisser av informasjon, bålplass og fiskeplass
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Illustasjon på muligheter ved velteplasser

OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
I begynnelsen var det essensielt for oss å få oversikt over
Trysilelvas geografi og variasjoner. Videre forsøkte vi å skaffe
oss informasjon om alle brukere og næringer tilknyttet elven.
I Trysil tok vi oss god tid til kjøring langs elva, og vi
observerte at den i stor grad fremsto utilgjengelig. Likevel
fikk vi en forstålse for hvilke ressurser som eksisterer og
identifisrte disse som hotspots. Den ville pilegrimsleden
binder disse sammen. Allikevel, blir den kun benyttet av
et fåtalls pilegrimer. Vår forståelse av elvas betydning for
lokalsamfunnet har økt kontinuerlig gjennom vårt arbeide
med oppgaven.
Elva har vært livsnerven i Trysil. Tømmerfløting var viktig
helt frem til 1991, og i etterkant av siste fløting har Karlstad
gradvis svekket sin posisjon hos tryslingene, mens Elverum
har styrket sin.
Vår landskapsressursanalyse har resultert i to
mulighetsområder; tømmervelteplassene og pilegrimsleden.
Vi har forsøkt å svare på problemstillingen vår gjennom
utarbeidelse av strategier for disse to mulighetsområdene.
Hvordan legge til rette for å utnytte Trysilelvas verdiskapende
potensiale for både lokalbefolkning og tilreisende på en
bærekraftig måte gjennom å:
•
•

fremheve tømmerfløtingens historie langs elva?
forbedre tilgang og informasjon?

De to mulighetsområdene er med på å styrke hverandre.
Begge strategiene kan styrke fellesgodene i Trysil, som
igjen kan øke verdiskaping. Slike tiltak fører til forbedrede
ameniteter for lokalbefolkningen, som er med på å øke
kommunens attraktivitet.
Strategien for pilegrimsleden går i hovedsak ut på
vedlikehold. Her finnes muligheter for å engasjere
grendesamfunn. Når det gjelder forbedrende tiltak anbefaler
vi å sette fokus på de mer befolkede partiene langs leden.
Ved å gjøre dette kan aktivitetstilbud i nærområdet for
lokalbefolkning bedres. Vi mener et viktig tiltak er å få
på plass et regionalt pilegrimssenter med ansvar for
Østerdalsleden.
Gjennom strategi for velteplasser ønsker vi å øke bevissthet
og kunnskap rundt tømmerfløtingshistorien. Ikke alle
tilreisende besitter denne kunnskapen og er avhengige av
informasjon for å kunne bemerke seg tegn i landskapet.
Kartlegging av velteplassene er det første som må gjøres
for å kunne videreutvikle disse. Plassene som er ønskelige
å ta i bruk i første omgang, burde ryddes for vegetasjon og
utbedres. Plassene hvor det vil være enkelt å tilretelegge
for alle brukergrupper bør prioriteres. Hvilke tiltak som
er nødvendig vil variere fra plass til plass. Uavhengig
av dette burde samtlige plasser ha en henvisning til
tømmerfløtingshistorien, og tømmer burde være et sentralt
element i fremhevingen av denne.

Vi har ikke funnet noen fullstending oversikt over
velteplassene, da de er utsatt for gjengroing. Disse har
muligheter for formidling av kulturhistorie, rasteplasser og
camping, fremvising av kunst, fiskeplasser, utsiktspunkt,
møtested og andre aktiviteter langs elva. I pilegrimsleden
ligger det potensiale til å gjøre tettsted og grendesamfunn
økonomisk bærekraftige, grunnet dens geografiske
utstrekning. Gudbrandsdalsleden er et eksempel på hva
en kan oppnå med satsing. Den ville leden er et godt
markedsføringsnavn, og tryslingens positivitet og suksess er et
godt grunnlag for å videreutvikle leden.
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Trysil er i dag en ski- og sykkeldestinasjon
sentrert rundt Trysilfjellet. Dette prosjektet har
arbeidet med området Vestre Trysil som er et
gjennomfartsområde på vei til Trysilfjellet. Ved
bruk av metoden landskapsressursanalyse
der
landskapskarakter
og
stadkjensle
kombineres har gruppen tatt tak i de
ressursene som finnes i område. Arbeidet har
hatt utgangspunkt i en hovedproblemstilling,
med
tre
underproblemstillinger.
Disse
underproblemstillingene munner ut i strategier,
som til slutt konkretiseres i tiltak. Disse tiltakene
skal gjøre det mulig å utnytte de ressursene
som allerede finnes, slik at Vestre Trysil kan
utvikles videre.
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INTRODUKSJON
Strategisk landskapsplanlegging er et tverrfaglig
emne på mastergradsnivå ved Universitetet på Ås
(NMBU). Emnet består i hovedsak av gruppearbeid
der studenter fra By- og regionplanlegging,
Landskapsarkitektur, og Naturbasert reiseliv deltar.
Regional planlegging med fokus på bærekraft står
sentralt i undervisningen.
Fagets caseområde har i år vært Trysil kommune,
og vi har fokusert på Vestre Trysil. Her inngår;
Osensjøen, Søre Osen, Tørberget, Storsvea,
Varaholla, Grøndalen, Rysjølia og Finnskogen.
I kommuneplanens langsiktige del vises det
til at Trysil skal “Være en samfunnsutvikler
ved å engasjere seg i og påvirke utviklingen av
lokalsamfunnet.”. Kommunen har tatt grep om
dette og vist at de kan være med på å snu en
negativ befolkningsutvikling. Kommunen har over
flere tiår markert seg som skidestinasjon, og i de
senere årene har terrengsykkelsatsningen gitt
turistnæringen aktivitet på sommeren.
Trysilvassdragets Skogeierlag arbeider for sine
medlemmer og deres næringsinteresser. De
arbeider aktivt for flerbruk av skogressursene, og
gir sine medlemmer hjelp med prosjektledelse,
nettverksbygging, utvikling, og kursing.

Både Trysil kommune og Trysilvassdragets
Skogeierlag har et ønske om å utvikle kommunen
videre. Dette skal studentene på strategisk
landskapsplanlegging være med å konkretisere
gjennom sitt prosjektarbeid. Med dette som
utgangspunkt har vi hatt problemstillingen:

Hvilke muligheter ligger i å øke
attraktiviteten til Vestre Trysil både som et
sted og destinasjon
Med underproblemstillingene:
1) Hvordan kan Vestre Trysil bli en portal for
aktivitet og samspill i skogen, ved sjøen og på
fjellet?
2) I en kommune dominert av ski- og
sykkelsporten; er det plass for skogen og sjøen i
Trysilidentieten?
3) Hvordan kan skogen i Vestre Trysil forvaltes i et
sosialøkologisk perspektiv der menneske og natur
drar nytte av hverandre etter et evighetsprinsipp?
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I løpet av prosjektet har vi fått uvurderlig hjelp av
flere personer med sterk tilknytning til Trysil. Takk
til Kristian Bjørnstad og Synnøve Galaasen Olsen
hos Trysilvassdragets skogeierlag for oppdraget
og god hjelp. Arne Nohr og Kirsten Winge, Helge
Haugen, Per Ravnkleven, Elisabeth Holen Freitag
og flere engasjerte Tryslinger som ville dele sine
opplevelser, historier og samfunnsliv. Ordfører
Erik Sletten, Gro Svarstad, Jan Sævig, og Bjørn Tore
Bækken i Trysil kommune. Til slutt; takk til Morten
Clemetsen og Knut Bjørn Stokke som har veiledet
oss gjennom prosjektet.

METODE
Landskapsressursanalyse er en metode som systematiserer ressurser
for stedsutvikling. Metoden har som mål å hente frem og synliggjøre de
ressursene. Morten Clemetsen (2012, s. 4) deler analysen inn i to deler,
der landskapskarakter og stadkjensleundersøkelse brukes som grunnlag for
landskapsressursanalysen. Erling Krogh og Morten Clemetsen (2010, s. 5657) presiserer at dette ikke er en ny metode, men at det er kombinasjonen
av allerede eksisterende metoder som ligger til grunn. De beskriver
landskapskarakter som “... en samlende måte å uttrykke det helhetlige ved
landskapet på.” (Clemetsen og Krogh, 2010, s. 57). Her inngår de fysiske
sidene ved landskapet så vel som kulturelle og relasjonelle sider. Ved å ta
utgangspunkt i kartgrunnlag hadde vi et godt utgangspunkt for å undersøke
landskapet mens vi var på utferd. Vi har valgt å dele inn landskapskarakterene
for området vårt i berget, sjøen, myra, skogen og grenda.

HVILKE MULIGHETER LIGGER I Å ØKE ATTRAKTIVITETEN TIL
VESTRE TRYSIL BÅDE SOM ET STED OG DESTINASJON?

LANDSKAPSANALYSE

LANDSKAPSRESSURSANALYSE

MULIGHETSSTUDIE

I en landskapsressursanalyse er “stadkjensle” et viktig verktøy for å kunne
få en dypere innsikt i et steds karakter. Inspirasjonen kommer fra geografien
og begrepet “Sense of Place” (Clemetsen & Stokke, 2014). Stadkjensle er
en forståelse av menneskers oppfattelse og forhold til et sted gjennom en
direkte tilknytning.
For å skaffe kunnskap om stadkjenslen til de vi møtte i Vestre Trysil tok vi
i bruk ustrukturerte intervju som metode. Vi var interessert i beboerne
og andre vi traff sine fortellinger om Vestre Trysil, sin stadkjensle.
Utgangspunktet vårt var at vi var på jakt etter dette, men vi hadde ingen
konkrete spørsmål forberedt. Det vi hadde forberedt var temaer vi ville
innom. Disse temaene endret seg etter hvert som vi ble kjent med stedet.
For å raskt komme inn på fortellingene om stedet dreide spørsmålene seg
om hva vedkommende gjorde i landskapet, det helt konkrete (Krogh, E.,
personlig kommunikasjon, 20.09.2018). På den måten utviklet det seg en
samtale der annerkjennelse og oppfølgende spørsmål førte oss studenter
inn i en samtale med informanten. Under intervjuene ble det tatt notater.
De brukes som grunnlag når vi viser til stadkjenslen knyttet til Vestre Trysil.

STADKJENSLE

STRATEGI 1

STRATEGI 2

STRATEGI 3

Hvilke muligheter
ligger det i å bruke
vestre Trysil som en
portal for aktivitet og
samspill i skogen,
ved sjøen og på
fjellet?

I en kommune
dominert av ski- og
sykkelsporten; er det
plass for skogen og
sjøen i
Trysilidentieten?

Hvordan kan skogen i
vestre Trysil forvaltes i
et sosialøkologisk
perspektiv der
menneske og natur
drar nytte av hverandre
etter et
evighetsprinsipp?

TILTAK
Figur 1, Prossess
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PROSJEKTOMRÅDE
«Veldige skogvidder, mil etter mil, mette
av fred og fortettet villmarksstemning.
Her veksler lier og storskog i bratt
lende, bartunge, solvendte åser, ranke
furustammer og forvridde grantrekroner.
Innover skoghavet blonker og glitrer og
suser det i vassdrag, kåte bekker, djupe
stille floer og elver i villskap og vekst.
Her er De tusen sjøers land, der skogene
viker for vide, skvulpende sjøer – fulle
av fred i solnedgangstimen, vemodige i
sommernatta, gnistrende i en ny dags første
lysstreif.»
Grønoset D. 1953

GEOGRAFISK PLASSERING

FOKUSOMRÅDE

Fokusområdet for oppgaven er et område i Vestre
Trysil, mot svenskegrensa i sør og mot Elverum og
Våler kommune i vest. Området er i aller høyeste
grad en del av ”distrikts-Trysil”, sparsomt befolket
og med store utmarksområder. RV25 går igjennom
området i vest-øst-retning, og er hovedveien for
å komme seg til Innbygda og Trysilfjellet for alle
som kommer fra vest. Det er altså et område med
mye gjennomfartstrafikk. Deler av området har
tidligere tilhørt Elverum kommune.
Landskapet er skogkledd med flere myrområder.
Bebyggelsen er spredt i små grender, der de
fleste kommunale og private tilbud som butikk og
skole ligger i Søre Osen. I tilknytting til grendene
er det noe innmark som blir brukt til beite og
gressproduksjon.

Trysil kommune ligger i Hedmark fylke, og grenser til
Sverige både mot øst og sør. Det er en stor kommune
i areal. Landskapet er dominert av skog og utmark og
bebyggelsen ligger spredt. Sentralt i kommunen ligger
Trysilfjellet, der reiselivsnæringa er konsentrert. Som
grensekommune har forbindelsen til Sverige stått
sterkt både historisk og i dag. Tømmerfløting sørover
til Karlstad var en viktig del av næringslivet. I moderne
tid er det blitt satset stort på Trysil som skidestinasjon
og det svenske selskapet SkiStar er hovedaktøren i
Trysilfjellet.
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Figur 2, Bakgrunnskart
Google Maps, 2018

DEMOGRAFI
BEDRIFTER

I Vestre Trysil er det registrert ca. 240 bedrifter
med variert virksomhet innenfor skog- og jordbruk,
oppdrett og husdyrhold, industri, bygg og anlegg,
turisme, kultur, varehandel, salg og service,
transport og kommunal tjenesteyting. Majoriteten
av bedriftene i området er enkeltmannsforetak.
Totalt utgjør dette ca. 290 arbeidsplasser (Proff
2018a & b).
Historisk sett har skogbruk, beite og svedjebruk
hatt mye fokus i Vestre Trysil. Næringslivet er
ellers forholdsvis lite. I Søre Osen er det en Coop
Marked-butikk som er sentral i Vestre Trysil. Her
finner man i tillegg til dagligvarer både post i
butikk, medisinutsalg og bensinstasjon. I Tørberget
kan man finne blant annet kunstgalleri, antikkog bruktbutikker. Den største arbeidsplassen i
området er Vestre Trysil Skole og Barnehage med
totalt 20 ansatte (Proff 2018a & b).

BOSETTING

Vestre Trysil har ca. 800 innbyggere (Bolstad, 2018a
& b). Utflytting har preget grendene i Trysil fra
1970 og frem til i dag (Trysil kommune, 2009, s.17).
En utfordring i denne delen av kommunen er å
opprettholde, og ikke minst, øke antall innbyggere.
Områdene rundt Osensjøen har en stor andel
fritidsboliger. Disse brukes sesongbasert, noe som
fører til at mange boliger ellers står tomme store
deler av året.
Som en del av Trysil kommunes tiltak for å øke antall
innbyggere har kommunen byggeklare boligtomter
på blant annet Søre Osen. I 2016 ble det annonsert
4 boligtomter for 1 kr per stykk I Søre Osen (Trysil
Kommune, 2016). To familier hadde vist interesse,
men en representant fra grendeutvalget fortalt
at begge trakk seg fra kjøpet (P.m., 27.09.2018). I
grendene opplever de at flere unge velger å flytte
bort. Dette beviser utfordringen i å opprettholde
folketallet på slike steder.

Figur 3, Skogen, Aukrust, 1990
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BESØKENDE

Sjøenden Camping og Søre Osen turistsenter er
viktige turistnæringer i området. «Sammarstreff i
Søre Osen», som tidligere het «Utflyttertreffet», er
et årlig arrangement med over 1000 besøkende.
Her ønsker grenden å samle lokale, hytteeiere,
turister og utflyttere til uformelle aktiviteter
og samtaler. Samtidig arrangeres Søre Osen
Padleregatta på Osensjøen.
Sommeren 2017 ble det vedtatt at Raskiftet
Vindkraftverk skulle bygges ved Osensjøen i
Vestre Trysil. Planen er at totalt 31 vindturbiner
skal settes i drift vinteren 2018. I den anledning
har Raskiftet besøkssenter blitt etablert på Søre
Osen Samfunnshus. Dette er en utstilling som viser
prosessen fra startfase til ferdigstilling. Målet er
å legge til rette for besøkende og gi informasjon
om prosessen og hvordan den har blitt håndtert
og mottatt av alle parter. Søre Osen samfunnshus
tilbyr også guidet tur til vindkraftparken. Dette
er et initiativ Grendeutvalget på sikt ser på som
en potensiell næring for grenden. (Raskiftet
besøkssenter, 2018).

FERDSELSVEIER OG FORBINDELSER

Innbygda
Trysil�ellet

s
Try

te

sjø

ilel

Grøndalen

en

ru

en

Os

Flø t e

Søre Osen

Varaholla

RV
25

v

a

Tørberget
Sjøenden

Storsvea

Nye Scandinavian
mountains airport

Rysjølia

5

Nor
dlig
rut
e

Flisa

OGEN
NSK
FIN

Elverum

s
gren
for

F innskogl e den

e lo

s

RV
2

La
ssa
rk
jø
re
r

ma
G l om

n
ie
ve

6 av 24

FINNSKOGLEDEN
Finnskogleden har fått navn etter
Finnskogfolket som vandret fra Finland til
Sverige og etter
til Norge gjennom
Riksveihvert
25
skogene langs landegrensen. Da var det ikke
Bilvei
en sammenhengende sti, men et nettverk
Skogsveinordover og gikk innom
av stier som fører
grender og gårder
på veien (p.m., Ravnkleven
Finnskogleden
p., 27.09.18). I dag er leden en etablert tursti
Historisk: ﬂøterute
som strekker seg 214 km fra Morokulien
i sør til Søre Historisk:
Osen i Lassarkjørerveien
nord. Reiseeksperter i
Aftenposten anbefalte
Finnskogleden
som
Historisk: Nordlig
rute for
grenselos
et sted man burde reise til i 2018 (Flaatten,
2017).

KULTURHISTORIE OG FERDSELSVEIER
TØMMERHOGST OG FLØTING

Her snodde den seg høyt og lavt for å nå frem
til alle små grendelag og øde husmannsplasser
(Grønoset, 1990, s.96-98).

KRIGSTIDER OG GRENSELOS

Figur 5, Trysil-Knut, Sørlistøa fløtermuseum, u.å
Figur 4, Fløtekarer, Aukrust, 1990

Tømmerhogst har lange tradisjoner i området
og før i tiden var det elvene og sjøen som var de
viktigste ferdselsårene. Tømmeret ble først fløtet
til Karlstad, men med bedre tømmerpriser ble det
etter hvert ført over Osensjøen og ut til Glomma.
Hogsten ble gjort om vinteren, og ofte kombinert
med skigåing i Trysilskogen. Hvis du vet hva du
skal se etter, kan man fortsatt finne spor etter
tømmerrenner i skogen på vei ned til sjøen. (p.m.
26.09.18)
MS Trysil Knut var slepebåt for tømmerfløting over
Osensjøen fra 1914 frem til 1948. I dag er båten
i bruk som passasjerbåt. (Sørlistøa fløtermuseum,
u.å)

LASSARKJØRERVEGEN

For 60 år siden gikk det siste lasset med hest og
kar til dalene i øst langs skogsveiene. For Trysil
og bygdene var lassarkjørervegen den viktigste
livsnerven til verden utenfor, og varer gikk gjennom
sjumilsskogene fra Elverum til Trysil og videre
til Sverige. Porten til dalene i øst gikk gjennom
Elverum, og var et viktig tilskudd for isolerte
husholdninger og en ekstra inntekt for skogskarer.
Hele året ble det kjørt lass med hest, med slede på
vinterstid og hjulvogn om sommeren.
«Mange spennende veger og spor har gjennom
årene gått ut herfra, i historien ligger de som
interessante kapitler om de store skogbygders
kamp og utvikling, om et nøysomt og sterkt folk
som fór her og skapte liv og livsgrunnlag i øde
trakter.»
Lassarkjørervegen gikk over bratte høyder før
den stupte nedover lier og svingte seg gjennom
ulendt terreng over myrer og mosedekt morene.
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2. Mai 1940 møtes 100 tyske soldater 200
motstandsmenn som har samlet seg i Grøndalen.
Trefningen blir omtalt som slaget i Grøndalen, og
var til å begynne med en suksess for de norske
styrkene som ikke mistet noen soldater. Flere
tyske soldater blir tatt til fange i løpet av natten
til 3. mai. På dagen blir Grøndalen bombet av
tyske bombefly, men da har motstandsmennene
kommet seg videre (Nordli, 2010)
Tre år senere flykter en del av gruppen med
tungtvannssabotører fra Vemork gjennom
Finnskogen. Disse overnatter ved Ulvåa 17. Mars
1943, før de går siste etappe inn til Sverige (Engan,
Engebretsen og Byermoen, 2015).
Gjennom
hele
krigen
foregikk
det
grenselosaktivitet i Finnskogen. Områdene Ulvåa,
Bråten og Smalberget er områder flykningene
passerer, men rutene varieres i løpet av krigsårene
for ikke å vekke oppmerksomhet (Åsnes Finnskog
Historielag, 2012).

Figur 6, Grenselos, Aukrust, 1990

FINNSKOGEN OG SKOGFINSK KULTUR
FINNSKOGEN OG FINNSKOGLEDEN

Finnskogene er et skogbelte på 25-30 km langs
riksgrensen til Sverige, og utgjør den østlige delen
av Hedmark. Navnet kommer av at skogfinner
ryddet og bebygde de folketomme skogområdene.
(Bjørnskau, Østby, 2017)
Finnskogleden var veiene skogfinnene tok mellom
Norge og Sverige, og går innom grender på begge
sider av grensen. Den søndre delen av Finnskogen
ble mest brukt (p.m, Ravnkleven, 27.09.18)

NORSKE SKOGFINNER

Fra ca. 1570 foregikk en betydelig folkevandring
fra indre Finland, hvor Norske skogfinner kom
fra området Savolaks. De tok med seg finsk
språk, byggeskikk og levemåte, og dannet små
finnegrender. Skogfinnene drev med svedjebruk
(svijordbruk), en jordbruksmetode hvor trærne i et
skogområder ble felt, grener og bar ble brent, før
det kunne sås toårig rug i varm aske. Områdene
‘Den lille istid’

1575-1660

1672

ble brakk etter noen år, og man måtte finne nye
områder der prosessen gjentas (p.m., Ravnkleven,
27.09.18)

FINNETUN

Et finnetun besto av røykstue (våningshus) med ett
rom, gang og røykovner i stein med en røykkanal
bygget i tre (ljore) i taket, fyrt med langved. Foran
ble det tilberedt mat i glør på et fremspring, og på
baksiden var det bygget et lite rom med trapp, hvor
de eldre med gikt kunne ligge for å få mest varme.
På grunn av konstruksjon med adskilt røykkanal,
ble stuene fylt med røyk i starten av fyringen, som
ga skogfinnene konstant røde øyne. På gårdstunet
var også badstuer, rier (som ble brukt til tørking av
korn) og lusovner som var en utendørs steinovn,
hvor røyken drepte lusen. Om våren var det
avlusning, hvor de kammet hverandre og dampet
klærne over lusovnen. Dette ble gjort så sent som i
1912. (p.m., Ravnkleven, 27.09.18)
1686

1700

1752

Figur 7, Finnetun, Ravnkleven P., u.å.

Figur 8, Våravlusing, Ravnkleven P., u.å.
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Krig i Finland
(klubbekrigen)

Innvandring til
Sverige og Norge,
ca. 2000 pers.

Kongen gav
bygselsedel til
finnene

Finnemantallet Konflikt seterbruk Fast grense
- svedjebruk. Sverige/Norge
Kontrakter mellom
skogeiere og
skogfinner
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Forbud mot
svedjebruk (ved
lov, 1821)

Siste ‘svedjing’ Reetablering av
finnskogleden

Skogfinner
blir anerkjent
minoritet i Norge

SKOG- OG LANDSKAPSØKOLOGI
Tanker ved Ånestadskrysset (utdrag)
Skogguden Pan, han med fløytespillet i trærne,
finner vi ham på Hedemarken? Tror ikke det.
Prøv lenger øst.
Bortafor Ånestadkrysset, der langskogene tar til.
Gjennom Elverum og Trysil helt til Botniska viken
kan du høre sangen i trekronene, lyden
med eventyr i.
For ved Ånestadkrysset i Løten begynner taigaen.
(Visste du det?) Det euro-asiatiske barskog-beltet,
jordklodens grønne skjerf rundt halsen.
Som ikke ender før i Stillehavets bølger,
ved Vladivostok.

Skogøkologi handler om naturgitt suksesjon og
forstyrrelser, og de artene som lever i skog har
funnet sin nisje i et skiftende og dynamisk system.
Fra vedboende sopparter spesialtilpasset død ved i
ulike faser av nedbrytning, til insekter som kun kan
sees etter skogbrann. Nøkkelen er den dynamikken
som finnes i naturskog, hvor trærne er av ulik
alder, størrelse og art. Her vil åpninger i skogen gi
lys, og veksling mellom stående og liggende død
ved i ulik størrelse gir hus til fugler, innsekter og
sopp (Hjermann, 2009). Det kan i tillegg legges til
en høy opplevelsesverdi der skogen har fått den
variasjonen som tilsier at det er en naturskog, og
kan betegnes som «eventyrskog» (Olerud, 2016).

Det vil derfor fra et klimaperspektiv på lang sikt,
gi større lagring av karbon der skogen får stå å bli
gammel, som i tillegg vil ha positive effekter på
biologisk mangfold og opplevelser i skog. (Ohlson,
Kauserud, 2014)

LANDSKAP I ENDRING

Jakobsen, 1985

KLIMAPERSPEKTIV

Figur 9, Barskogsbeltet, Encyclopædia Britannica, 1997

og karbonforbindelser lagres i plantemateriale .
De føres ned i trerøttene, og tas opp av sopp og
andre mikroorganismer som benytter trærne som
energikilde, og bidrar derfor til karbonlagring
i jordsmonnet. Det boreale skogbeltet og våre
viktigste matsopper, som kantarell og steinsopp,
fungerer med sitt underjordiske nettverk av tråder
over store skogsområder, som et karbonlager som
tilsvarer nærmere 85 % bygget opp nedenfra.

I en klimasammenheng er det boreale
skogøkosystemet en sentral del av det globale
karbonkretsløpet. Hver dag fikseres CO2 fra
atmosfæren ved hjelp av fotosyntesen i skogene
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Landskapet er i kontinuerlig endring, både naturlig
og menneskeskapt. Det største avtrykket vil
være menneskeskapte arealendringer, og våre
landskapsendringer har omfattende påvirkning
på naturmangfoldet. Likevel jobbes det hele
tiden med etablering av ny kunnskap om hvordan
forvalte arealene i et evighetsperspektiv, og gjøre
de tiltakene som må til for å unngå negative
effekter på naturmangfoldet og økosystemer
(Fremstad, Bryn, Dramstad, Sverdup-Thygeson,
2018, s. 9-11).

OVERORDNA LANDSKAPSANALYSE

1. Terrengformer, vann og vassdrag

2. Planter og natur

3. Bosetning, veier og arealbruk

•

•

•
•

•
•
•
•
•

Sjøer: Osensjøen, Rysjøen, Tørbergsjøen,
Ulvsjøen
Elver: Flisa, Osa
Landformer: mykt, bølgende landskap
Berg
Den store åpne sjøen står i kontrast til skogen
Den tette skogen blir brutt av store, åpne
myrsletter

•
•
•

Geologien ligger skjult under skogdekket.
Lite berg i dagen. Legger grunnlaget for
landformene.
Skoglandskap
Noe innmark langs Osensjøen. Rundt
Rysjøen er det mer naturlig vegetasjon langs
sjøkanten.
Økosystem: En levende skog. Nærver av elg,
ulv, bjørn (og andre rovdyr), fugleliv. Et rikt
økosystem.

•
•

•
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Lav byggetetthet. Grendesamfunn
Utmarksbasert landbruk skogbruk. Noe
jordbruk rundt grendene med dyrking av eng
og litt husdyrhold. Ingen beite i utmark.
Grenda Søre Osen har nokså godt utviklet
infrastruktur i forhold til folketall, og bærer
preg av mye besøk i sommersesongen.
Tydelig veihierarki: RV25 - Fylkesveier Skogsveier og private veier. RV25 er svært
destinasjonsrettet (mot Innbygda), lite som
inspirerer til stopp. Hovedveien holder høy
kvalitet, mange av veiene gjennom grendene
er ikke asfaltert. Alle skogsveier er grusvei.
Vindmøllepark på åsen vest for Osensjøen

OVERORDNA LANDSKAPSANALYSE

4. Kulturhistorien i landskapet

5. Tradisjoner, historier og folkemunne

6. Sanseinntrykk, stemninger og opplevelser

•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Koier og fraflyttede små grender og gårder i
skogen. Flere av de blir brukt som hytter (jakt,
DNT, utleie)
Tilgrodd innmark rundt forlatte bygg i skogen.
Vitner om beite og slåttemark.
Grøfter etter skogbruk
Dyregraver og ledegjerder i skogen.
Noen rier og lusovner etter finnekulturen. Det
er ellers lite håndfaste spor.
Stedsnavn
Finnskogleden – i dag en sti, men tidligere ett
nettverk av stier som leder nordover.

•
•
•
•

Finnekultur, Svedjebruk, røykstuer, badstu
Jussi – den siste Finnskogvandrer
Historier om tømmerhogst og tømmermenn
Kongefamiliens flukt 9. april 1940 gjennom
Trysil og påfølgande bombing av Elverum og
Nybergsund
Slaget i Grøndalen 3. mai 1940
Skikultur, lokale skihelter
Grendehusene som møteplass
Samartreff (tidligere Utflyttertreffet) i Søre
Osen
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Finnskogmystikk
Stillhet og ro
Mørke, stjerneklart
Frisk skogsluft
Høstfarger
Naturskjønne sjøer
Opplevelsen av å være del av noe større
enn en selv

LANDSKAPSKARAKTER OG STADKJENSLEANALYSE
Hensikten med en stadkjenslesanalyse er å fange
opp identitet, opplevelser, dagligliv og følelser
knyttet til et landskap. Vi har basert vår analyse
på feltarbeidet i og rundt Søre Osen, hvor vi
gjennomførte flere korte og lengre intervjuer av
folk i området.

TILHØRIGHET

Gjennom feltarbeidet fikk vi et inntrykk av at de
fastboende enten var oppvokst eller gift med en fra
området og derfor hadde en familiær tilhørighet til
stedet. Foreldregenerasjonen fortalte at de gjerne
hadde studert, bodd og arbeidet midlertidig andre
steder, men valgte å vende tilbake til hjembygda.
Vi oppfattet at de fleste bodde der på grunn av
landskapet. Det er særlig nærheten til naturen og
historien om landskapet som danner et felleskap
for befolkningen. Frisk og ren luft, stillhet og ro,

mørket og følelsen av å være alene er kvaliteter
som ble nevnt gjennom samtaler.

SKOGFINSK IDENTITET

Den skogfinske identiteten står sterkt, og
det kommer tidlig frem i samtalene at de har
“finneblod” og er av finneslekt.
Mystikken til finnskogsvandringen, blir flere
ganger beskrevet gjennom historien til NitahåJussi, Finnskogens siste vandrer. Han fikk tidlig
kjennskap til historien om innvandringen for 400
år tilbake, om gammelfinnenes kamp i ødemarken
med svedjebruk og streifende fangstfolk. Han
kjente finnskogs-mystikken, hvor vandrelysten tok
han over finnskogsberg og der «allmän väg tar
slut» innover i Finnskogenes skiftende natur med
barklette skoglier, store sjøer og mørke tjern.

Tryslinger får tidlig
et forhold til skogen
og naturen. Her:
Nordlyslavo og
gapahuk fra Trysil
Friluftsbarnehage og
Trysil Montessori Skole i
Plassen.
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Vandringene på Finnskogen var farget av en
glødende forestillingsevne og en sterk tro på
usynlige makter i naturen, som inneholdt både
skrømt og trolldom, hulder og nøkken. Finnefolket
selv bar på trolldomskunster og ting ingen forsto
seg på.
Den skogfinske kulturarven lever videre med
engasjement blant lokalhistorikere, og interesse
for å bevare tidligere tradisjoner. Svedjebruk
og såing av rug har blitt praktisert, for å få en
forståelse av hvordan tidligere generasjoner levde
på Finnskogen.

Figur 10,Hulder, Aukrust, 1990

LANDSKAPSKARAKTER OG STADKJENSLEANALYSE
SKOGEN

Skogen dominerer i Vestre Trysil. Den er en viktig
naturtype med både løv- og bartrær. Her møtes
menneskene, fastboende og turister, på lik linje
uten skillelinjer for å sanke skogens ressurser;
tømmer, mat, stillhet, og mørke. Skogen fremstår
rik i flora og fauna, og man finner mange
forskjellige trær, planter, sopp og bær. Skogen kan
være tett og mørk, mens den andre steder åpner
opp i lysninger. Dette landskapet har vært og er
også i dag et sted for både rekreasjon og arbeid.
Det vitner de mange koiene, stiene og veiene
om. Det er en del hogstaktivitet i skogen, og flere
steder ser man hogstfelt etter flatehogst. Feltene
er ikke store, og mye av skogen bærer ikke synlig
preg av å være produksjonsskog. På grunn av
skogbruket er det ett godt utbygd veinett. Veiene
og stiene er godt skiltet.

Skogområdene i Vestre Trysil inneholder en
særegenhet, som kan beskrives gjennom en rik
kulturhistorie, villmarksliv og immaterielle verdier.
Skogen er en del av identiteten til de som bor her,
hvor mennesker har måttet tilpasse seg naturen
og være oppfinnsomme i forhold til landskapets
ressurser.

MYRSLETTENE

DET SYKLISKE LANDSKAPET

I et øyeblikksbilde fremstår skogene i dalførene
som statiske element i et lukket system, men
gjennom samtalene kom det frem en forståelse
av landskapet med en dynamikk som er formet
av ulike sykluser gjennom historien. Skogene
har vært tynnet ut, og åpne gressletter og
slåttemark har gitt mulighet for dyrehold
på utmarksbeite. Nedgangen i husdyr på
utmarksbeite førte til gjengroing av skogene, og
en økning i elgbestanden. Ulv og bjørn har fulgt
etter, og har gjort det vanskelig med tradisjonelt
dyrehold. Syklusene har påvirket menneskers
liv og levemåter i skogene, og formet det
kulturlandskapet det er i dag.
Gjennom en skildring av gårdslivet rundt Søre
Osen fortelles det om at bønder i område
gjorde en betydelig innsats for å prøve å ta vare
på utmarksbeitingen, men det ble etter hvert
umulig å holde bjørnen unna.

Myrslettene åpner opp skogen og landskapet.
Kantsonene er dominert av skrinn sandfuruskog.
Myrene er viktige naturelement både for biologisk
mangfold og som karbonlager. Noen steder åpner
myra seg i små bekker og vann, men stort sett er
de karakterisert av torvdekte sletter. Disse åpne,
vidstrakte slettene gir gode, lange siktlinjer.

13 av 24

”Prøv itte å gjete sau i skog, det er helt umulig”
tidligere bonde. p.m., 26.09.2018
Det vitner om et folk som retter seg etter
landskapets natur, og setter dyrevelferden høyt.
Det har gitt utspring i å måtte tenke nytt og
være kreativ for å finne alternative næringer og
levemåter etter et evighetsprinsipp.

LANDSKAPSKARAKTER OG STADKJENSLEANALYSE
BERGET

Flere små høydedrag som betegnes som “berg”.
De skaper et bølgende, mykt landskap, og er ikke
dominerende som landskapselement. Her kan man
få utsikt over skogene og sjøene, men ettersom
bergene også er dekket av skog er de ikke spesielt
utpregede utsiktspunkt.

Osensjøen i Vestre Trysil er en viktig del av
områdets identitet og historie. Den har vært en
viktig livsnerve for tømmerfløting og fiske, og er en
del av kulturhistorien. I dag er Osensjøen regulert,
og den brukes mest til båtaktiviter og rekreasjon,
og er et av elementene som nevnes når vi spør om
hva de føler mest tilknytning til.
“ Skogen er viktig, men for meg er sjøen noe jeg
ikke kunne klart meg uten”
- Representant fra grendeutvalg. p.m., 27.09.2018.

SAMMARSTREFFET

SJØENE

Sjøene i Vestre Trysil står i kontrast til den
dominerende skogen. Landskapet åpnes og den
friske vinden stryker langs vannet. Osensjøen er
tilrettelagt og kultivert med marina og parkområder
som inviterer fastboende og besøkende til
aktivitet. Den strekker seg over 25 km langs en
N-NV, S-SØ akse. Rysjøen og Tørbergsjøen derimot,
har et villere uttrykk og er mindre tilgjengelig
der skogen ligger helt ned i
vannkanten.

Med sjøen følger campinglivet og det årlige
“Sammarstreffet”. Det arrangeres blant
annet en regatta og Sjøenden Camping driver
med båtutleie i høysesongen. I spørsmål om
Osensjøen før og nå, kom det frem på en
humoristisk måte at det var mer vanlig å se
vannski enn fiskestenger på Osensjøen i dag.

Figur 11, Sammarstreff, Lokalavisa Trysil, u.å.
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BEBYGDE OMRÅDER

Bebyggelsen i Vestre Trysil ligger i hovedsak
i grendene. Her finner vi større tomter med
eneboliger med stort spenn i alder. Eneboligene
har som regel ikke mer enn 2. etasjer, noe som gjør
kirkene til de høyeste bygningene i område. På
tomtene finner vi ofte hager, som tross lang vinter
ofte har blomster og busker. I Vestre Trysil finner
vi noen hyttefelt som bærer preg av å være bygd
på samme tid, med lik arkitektur. Hyttefeltene er i
noen tilfeller tilknyttet campingplasser. Her er det
flere helårsplasser for vogner. Både hyttefeltene
og campingplassene er mer monotone i sin
fremstilling, sett opp mot eneboligene som har
mer individuelt preg.

REFLEKSJON OM UTENATT
«Det sprakar i tørr bjørkenever i elden frå bålet. Lysande glør fyk
til vers mot den klåre stjernehimmelen der månen, som er nett
passert full, kastar eit sølvgrått lys utover Finnskogen som brer
seg ut framføre oss. Rundt bålet går praten om inntrykka me har
samla oss, om elgen og ulven me har høyrt skal vere her ute i
skogen og om folka som har ferdast her før.
For det er ikkje den kjølige nattevinden som sender kalde gufs
nedover ryggen på meg når eg kryp opp i hengekøya der imellom
bjørketrea. Heller ikkje tanken på ulv og skumle rovdyr. Skogen
rundt oss summar av historier, segn og eventyr, og det er desse
som fyller tankane denne stjerneklåre natta i Finnskogen. Spesielt
kretsar tankane om Flisbergsgubben som skal ha budd nettopp
her på Flisberget. Huset has kan så vidt skimtast i mørkret utpå
ekra bak oss og det seiast at spøkelset av Flisbergsgubben framleis
held til der. Nei det skal ikkje mykje fantasi til for å sjå for seg
trollmannen frå Flisbergsgarden. Historiene blir på eit vis levande
her i Finnskogen.
Men, skogen er vel stor nok til at ein gjeng studentar kan få sove
ei natt i ro og mak, uforstyrra av spøkelse og rovdyr. Eg trekker inn
den friske skogslufta og let att augo for natta.»
Stina Skjerdal, 2018
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SWOT- ANALYSE
STYRKER
•
•
•
•
•
•
•
•

SVAKHETER

Tett samhold innad i grendene, god dugnadsånd. Sterkt
engasjement for utvikling og nytenking.
Mangfoldige ressurser i landskapet, herunder naturkvaliteter,
infrastruktur, bygningsmasse, historie, immaterielle verdier.
Alle stiller likt i skogen. Fellesarena for møter på tvers av grupper.
Godt bevart skog - økosystem, visuell karakter
Sesongvariasjoner i skogen: Skogen er attraktiv året rundt.
Mye besøkende om sommeren, Osensjøen som
sommerdesitinasjon. Sammarstreffet samler tryslinger og utflyttere.
Osensjøen med det maritime miljøet.
Aktiv jaktkultur.

•
•
•
•
•
•

TRUSLER

MULIGHETER
•
•
•
•
•

•
•
•

Vestre Trysil kan brukes som en portal til Osensjøen, Finnskogen og
Innbygda.
Informasjonsbank - samordne, kartlegge, opplyse. Synliggjøre
resursene som finnes i landskapet.
Benytte infrastruktur som finnes i skogen - veier, koier, stier
Immaterielle verdier som mørket, ro, stillhet, frisk luft
Vindmøllepark som attraksjon

•
•
•
•

Figur 12, Bjørnjeger,
Aukrust, 1990

Lite samarbeid på tvers av grenser (mellom grender og kommuner)
Lite interesse fra kommune, destinasjonsselskap og sentrale
utviklere.
Står i skyggen av Trysilfjellet.
Manglende fibernett
Få asfalterte veier, mye grus og manglende vedlikehold
Gjennomfart - området er nokså skjult fra veien for de som reiser til
Trysil. Lite som inspirerer til stopp.

16 av 24

Forgubbing og fraflytting fra de små grendene.
Nedleggelse av grendeskolene.
Destinasjonsselskap og kommune som ikke viser interesser for
næringsutvikling i vestre Trysil.
Vindmøllepark: skaper støy, ødelegger for stillhet og ro.
Økende aktivitet kan føre til slitasje på skog
Besøkende går foran beboere – ivareta stedstenking, ikke bare
destinasjon
Rovdyr

Figur 13, Tømmerkoie,
Aukrust, 1990

MULIGHETSTUDIE
Gjennom
landskapsressursanalysen
har vi kommet frem til en rekke
mulighetsområder i Vestre Trysil. Et av
dem er grendene (Sjøenden, Søre Osen,
Imaterielle verdier Attraksjon
Tørberget, Varaholla og Grøndalen).
Sjøenden kan fungere som et «sentrum»
i Vestre Trysil, da det allerede har et
utvalg av sentrumskvaliteter. Her er det
Matauk
Identitetsskaping
et yrende liv på sommerstid med en aktiv
marina og mange besøkende.
IMMATERIELLE VERDIER

Den Gyldne omvei

MATAUK

Grøndalen

SENKE FARTEN

KULTURHISTORIE

IDENTITETSSKAPING

PORTAL

Vi ser også store potensialer i krysset sør
for Sjøenden langs riksvei 25. Krysset er
det første møte med Trysil for reisende
fra øst og kan med fordel utvikles som
et tydeligere knutepunkt. Det vil være
Rekreasjon
Overnatting
med på å synliggjøre Vestre Trysil som
destinasjon. Det finnes allerede en
«omvei» mot Trysilfjellet som vi ser har
potensiale til å bli «Den Gyldne omvei».
Næring
Øko-verdi
Her kan man oppleve «et annerledes
Trysil» i en idyllisk veistrekning med både
utsikt og naturopplevelser i et lavere
tempo. I søre del av Vestre Trysil finner vi
Utsikt
starten på Finnskogen. Det store området
Den Gyldne Omvei er bestående av et allerede godt utbredt
Kommunegrense stinettverk med koier og skogsveier som
er godt skiltet. Finnskogen med alle sine
materielle og immaterielle kvaliteter
fortjener å få mer oppmerksomhet,
da det er et flott turområde med lang
kulturhistorie og finnskogsmystikk.
Senke farten
REKREASJON

BEDRIFT

Varaholla

UTSIKT

Søre osen
Tørberget

Sjøenden
Veikryss
Skogen
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OVERNATTING

ØKO-VERDI

Portal

STRATEGIER
Tilhørighet
sosialt-økologisk samspill

LANDSKAPSKARAKTER
OG SÆRPREG
Kulturarv
Stadkjensle
og identitet
Verdsetting av
landskapet gjennom
eksisterende
kvaliteter/ressurser

LANDSKAPSROM
og kulturelle
økosystemtjeneste

Habitat og korridorer,
transport, mulighet
Meningsfylt design
for bevegelse
og restaurering

MENNESKE

Produksjon

Investering
i landskap

Biologisk mangfold,
prosesser,
bygge resiliens

de ikke velger å stoppe langs veien.
Ved å gjennomføre tiltak for å synliggjøre de
materielle verdiene som stedet innehar, og få
reisende på veg til Innbygda til å senke farten og
ta en stopp. På den måten kan de ta seg tid, senke
tempoet og oppleve et annerledes Trysil på sin vei
til hytta og skisenteret.

IDENTITETSSKAPING

LANDSKAPSRESSURS

Figur 14, Forhold mellom menneske og landskap, etter
modell fra Selman P., 2012

Ut ifra analysene og mulighetsstudiet har vi
kommet frem til tre strategier som addresserer
problemstillingene vi har kommet frem til.
Strategiene baserer seg på forholdet mellom
folk og sted, som illustrert i figur 14. Gjennom
disse strategiene ønsker vi å styrke Vestre Trysil’s
identitet og stedets posisjon i Trysil kommune,
samtidig som at tiltakene som gjennomføres
på en skånsom måte som ikke går utover
landskapsverdiene i området.

SENKE FARTEN

Reisende til Innbygda blir i dag ført gjennom Vestre
Trysil på Rv25. Denne veien er av høy standard, og
trafikken holder høy fart. Samtidig står skogen tett
inntil veien, noe som gjør at reisende har fokuset
rettet mot å nå frem til Innbygda. I møte med
lokalbefolkningen i Vestre Trysil, er det klart at
reisende til Innbygda går glipp av opplevelser når

Vi mennesker drar nytte av en rekke *kulturelle
økosystemtjenester fra landskapet vi lever og
beveger oss i. I hvilken grad vi drar nytte av dem
er avhengig av kvalitetene som finnes i landskapet
og forholdet folk har til det. Vi kan trekke fram
følgende av disse tenestene: kulturhistorien og
kulturarven i landskapet; følelsen av at menneske
til alle tider har levd og satt sine spor her, læring
og utvikling, rekreasjon og aktivitet, inspirasjon,
spiritualitet, ro og tilflukt, stadkjensle og
tilhørighet. (Selman P., 2012)
Stedsidentitet reflekterer båndet mellom folk og
sted. Ved å åpne for, og legge til rette for større
utnytting av de kulturelle økosystemtenestene vil
båndet mellom folk og sted styrkes og med det
styrkes stedsidentiteten.

*EVIGHETSPRINSIPPET

Det sosialøkologiske samspillet mellom folk og
natur har i alle tider spilt en viktig rolle i Vestre
Trysil. Landskapet er en enorm ressurs for folk her,
både i form av materielle ressurser som tømmer
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og immaterielle opplevelsesverdier. Samtidig er
skogen, som en del av det Boreale Barskogbeltet
et svært viktig naturområde i et klimaperspektiv
og sammen med sjøene, elvene og myrene danner
det grunnlag for et stort artsmangfold (Framstad,
E., Bryn, A., Dramstad, W. & Sverdrup-Thygeson, A.
2018). I et syklisk landskapsbilde er menneskelige
aktiviteter gjerne hovedårsaken bak endringer som
forekommer i landskapet. Vi ønsker å gjennomføre
tiltak som drar nytte av naturressursene gjennom
et evighetsprinsipp der både sosiale og økologiske
interesser blir ivaretatt. Tiltakene vil styrke
kvalitetene i landskapet både med tanke på bruk
og bevaring.

BEGREPSFORKLARING

* Kulturelle økosystemtenester: Et begrep som
blir brukt boken «Sustainable landscape
planning» av Paul Selman. Begrepet
beskriver visse tjenester vi får fra landskapet
vi lever i. Menneske er altså avhengig av
en forbindelse til landskapet, og nærver av
«natur»
* «Evighetsprinsippet»: Et begrep som
kom frem i samtale med en lokal i Trysil.
Begrepet omfatter forvaltning av landskap
og biologisk mangfold, og hevder at
menneske må kunne leve i et samsvar med
naturen, ikke på bekostning av den.

TILTAK: Flerbruk i skog
GRØNNE KORRIDORER

Menneskeskapte arealendringer som veier blir fort
en barriere for ulike arters bevegelse, og intakte
naturområdene vil bli isolerte og fragmenterte øyer
i landskapet. For å kunne legge til rette for både
genetisk flyt, livssykluser og migrasjon for arter,
kan det å danne grønne korridorer mellom viktige
naturområder gjøre det biologiske mangfoldet mer
motstandsdyktig mot større endringer, og legge til
rette for forflytning mellom viktige leveområder.
Det er samtidig viktig å se dette i en skala for
tid og rom, for å kunne ta vare på de økologiske
sammenhengene i landskapet. (Fremstad et al.,
2018, s. 19-20)
For å kunne etablere gode korridorer, bør de legges
utenfor menneskeskapte barrierer. Naturlige
terrengstrukturer som dalfører og langs vassdrag
kan utnyttes, for å bygge opp gode forbindelser
som tilpasses naturtypen. (ibid, 2018, s. 44)

Grønne korridorer hvor skogen vil være vernet mot
større inngrep, vil gi mulighet for å tilrettelegge for
et friluftsliv i samsvar med bevaring av biologisk
mangfold. I Vestre Trysil vil det være hensiktsmessig
å legge disse til allerede etablerte stinettverk, som
for eksempel Finnskogsleden. Naturreservatene
som ligger ved Rysjøen kan kobles sammen med
andre områder med naturskog, hvor det kan legges
til rette for et skånsomt stinettverk.

AKTIVISERE INFRASTRUKTUR I SKOGEN

Skogen inneholder et stort antall koier og
gamle tømmerbygg. Med god tilrettelegging
og informasjon, kan den allerede eksisterende
bygningsmassen utnyttes og brukes til friluftsliv.
Samtidig kan det være en mulighet for å koble de
sammen med grønne korridorer, og
skape en helhet i skogene som
må gjøres med hensyn til
dyrelivet.

Figur 15, Utsnittet illustrerer hvordan
man kan benytte stinettverket for å
bevare grønne korridorer
Veier kan bli en barriere i for arter
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TILTAK: Identitet og samarbeid
POP-UP HOTSPOTS

Pop-up Hotspot er et konsept basert på
evighetsprinsippet. Med forskjellige hotspots kan
man prøve ut ulike konsepter og arrangementer.
De kan stå i korte eller lengre perioder. Det kan
for eksempel være et nettverk av midlertidige
installasjoner,
temakvelder,
grendebesøk,
lysvandringer osv.
Forskjellige aktører kan gå sammen og vise hvilke
kvaliteter som finnes i Trysil. Dette kan forsterke
forbindelsen til skogen, men også skape tilhørighet
på tvers av grender, lokale, besøkende og bedrifter.
Å arrangere pop-up hotspots i en kortere periode,
vil gjøre inngrepene mer skånsomme mot natur og
biologisk mangfold. Det kan føre til lavere terskel
for å prøve ut nye muligheter og gjøre det lettere å
aktivisere befolkningen fordi det er en «tidsfrist».

Figur 16, Pop-up hotspots kan gjennomføres på ulike steder i landskapet. I
skogen, ved sjøen og i grendene.

Kirsten Winge arrangerer inspirasjonskvelder med matlaging
på bål hjemme på gården. Her lærer man å ta seg tid når en
lager mat, og hvordan man kan utnytte lokale råvarer.
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Figur 17, Lysshow i botanisk hage i Edinburgh,
Chris Radley Photography, u.å

TILTAK: Synliggjøre Vestre Trysil
DEN GYLDNE OMVEI

Figur 18, Trysilportalen

PORTAL

Vi ønsker å synliggjør inngangen til Trysil ved
å etablere en “Trysil-Portal” over RV25 ved
veikrysset der en svinger av til Sjøenden og Søre
Osen. Når man kjører gjennom portalen vil folk
tenke “Nå kjører vi inn i Trysil!”, en tanke som i dag
gjerne ikke slår deg før man kjører inn i Innbygda.

RASTEPLASS

I tilknytning til portalen vil vi etablere en rasteplass
som inviterer til å ta en pause og oppdage hva
denne delen av Trysil kan tilby. Her kan man ha
informasjonsskilt og toalettfasiliteter og kanskje
mulighet til å gå en liten skogstur som avveksling
fra bilkjøringen. Vestre Trysil har mange kvaliteter
å by på og dersom de besøkende får mulighet
til å oppdage dette hever det deres inntrykk av
området.

Der man stopper ved portalen i Søre Osen kan
veien videre gå over Blaksjøberget og “Den gylne
omvei”. Vi ønsker å gi de reisende en alternativ
rute til Innbygda og Trysilfjellet med en tur som
gir god utsikt over Osensjøen. Ruten går gjennom
Sjøenden, så videre over fjellet og Ulvsjøen. Målet
er å gi de reisende muligheten til å holde et mer
behagelig tempo og oppdage kvalitetene som
ligger i Vestre Trysil.
Når det er sagt er vi bevisste på at økt gjennomfart
kan være lite ønskelig blant de lokale i området.
Vår visjon er ikke at dette skal bli den nye ruten
til Innbygda, men heller et alternativ til de som
er villige til å ta seg litt ekstra god tid til å oppleve
noe nytt. Dersom flere besøkende velger å ta
“Den gyldne omvei” gjennom Sjøenden og Søre
Osen, kan dette by på muligheter for lokal næring
i tilknytning til besøksturisme. Liknende tiltak
er blitt gjort andre steder i landet, for eksempel
“Den gyldne omvei” man kan kjøre på Inderøy i
Trøndelag istedenfor å suse forbi på E6.

Figur 19 Den Gyldne Omvei

Figur 20, i sammenheng med Nasjonale Turistveger er det
blitt etablert en rekke rasteplasser der det er lagt stor vekt
på kvalitet i design og formidling,

21 av 24

ETTERORD

Med dette runder vi av vårt prosjekt; noen
konkrete tiltak basert på landskapsressursanalysen
og mulighetsstudiet for å løfte frem Vestre Trysil
som sted. Gjennom vårt arbeid her har vi blitt
genuint begeistret for området og har stor tro
på at gjennom enkle tiltak for å synliggjøre de
ressursene som finnes vil Vestre Trysil kunne stå
fram som et attraktivt sted både å bo og besøke.
Trysil er en stor kommune der det bor folk spredt
utover distriktet. I en slik kommune er det viktig
at også distriktsområdene blir inkludert og satt
fokus på, slik at verdiene i disse områdene ikke
blir glemt og går tapt. Det ER plass til distriktet i
Trysil-identiteten, og det er viktig å fremme at
Trysil er mer enn bare ski og sykkel. Slik kan man
nå en bredere besøksgruppe, og fastboende kan
vise til et sted med en sterk identitet. Gjennom
flerbruk i landskap etter “evighetsprinsippet” vil
også økologiske verdier bli ivaretatt, og kanskje til
og med styrket. Våre analyser er et utsnitt i tiden,
og vi har bare skrapt toppen av fjellet av ressurser
i området.
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INNHOLD

INNLEDNING

DEFINISJONER

Denne prosjektoppgaven er utarbeidet i faget Strategisk Landskapsplanlegging ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige universitet. Oppgaven tar utgangspunkt i
fremtidig utvikling i Trysil kommune som ligger i Hedmark
fylke. Området vi fokuserer på i oppgaven omfatter Trysilfjellet og Innbygda, kommunens største tettsted og administrative sentrum.

Vi starter med å belyse noen definisjoner for å tydeliggjøre
hva vi legger i begrepene vi bruker gjennom teksten.

Vår oppgave er å se på Trysilfjellet i et
integrert plan- og lokalsamfunnsperspektiv.

SOSIAL BÆREKRAFT

Trysilfjellet huser Norges største skianlegg, og ligger kun
noen få kilometer unna Innbygda. Til tross for dette er det
lite kontakt mellom turistene og lokalbefolkningen ettersom
turistene i liten grad benytter seg av Innbygda. Dette har ført
til to adskilte sentrum, et som ligger i kjernen av skianlegget
ved Turistsenteret og et i Innbygda.
Målet i denne oppgaven har vært å identifisere og utarbeide
tiltak og strategier som vil kunne knytte Trysilfjellet sammen
med Innbygda i et lokalsamfunnsperspektiv. Dette belyser vi
gjennom en landskapsressursanalyse som bygger på områdets ressurser, kvaliteter og verdier. Ut ifra analysen har vi
kommet frem til konkrete tiltak innen infrastruktur som vil
bidra til sosial bærekraft og være positivt for lokalsamfunnet.
Vår problemstilling er derfor:

“Hvordan kan strategisk utvikling av
infrastruktur rundt Trysilfjellet sikre
sosial bærekraft for Trysil kommune?”

INNLEDNING OG DEFINISJONER

BÆREKRAFTIG UTVIKLING

Definert som “utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge mulighetene
for at kommende generasjoner skal få dekket sine behov” (FN - sambandet, 2018).
I vår oppgave fokuserer vi på sosial bærekraft. I Social Sustainability: Towards Some
Definitions definierer McKenzie sosial bærekraft på følgende måte: “Sosial bærekraft
er: en livsfremmende tilstand innenfor lokalsamfunn, og en prosess innenfor lokalsamfunn som kan oppnå denne tilstanden” (Bakken, 2015).

LANDSKAP

Den europeiske landskapskonvensjonen ble vedtatt i 2014. I konvensjonen defineres landskap som “et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av
påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige faktorer” (Regjeringen, 2014).

INFRASTRUKTUR

Det finnes mange definisjoner på infrastruktur. I denne oppgaven brukes infrastruktur
i hovedsak om vei og ferdselsårer. Vi har derfor valgt å bruke denne definisjonen: “[...]
alle viktige og faste anlegg til transport og samferdsel som flyplasser, jernbaner, veier
[...]” (Oekonomi, 2008).

STRATEGISK UTVIKLING AV INFRASTRUKTUR:

I denne oppgaven ønsker vi å formidle en strategisk utvikling av infrastruktur rundt
Trysilfjellet. Begrepet strategi brukes generelt om gjennomføring av planer med sikte
på å nå bestemte mål (SNL, 2017). Utvikling er samfunnsendringer som antas å bidra
til bedre sosiale og økonomiske forhold (SNL, 2018). Dermed blir vår definisjon av
strategisk utvikling av infrastruktur: Endring av infrastruktur som kan bidra positivt til
Trysil kommune og lokalsamfunnet.
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METODE
LANDSKAPSRESSURSANALYSE

Landskapsressursanalysen består av to deler, landskapskarakteranalyse og stadkjensle. Modellen er et regionalt utviklingsverktøy for landskap og lokalsamfunn og
blir basert på verdier og definisjoner fra den Europeiske landskapskonvensjonen. Gjennom integrering
av dokumentasjon av ressurser, medvirkningsbaserte
mulighetsstudier og tilrettelagte strategier tilnærmer
metoden seg sted- og ressursutvikling. Landskapsressursanalysen bidrar til demokratiske medvirkningsprosesser og kan brukes i stedsbaserte prosesser innenfor
utvikling (Clemetsen & Stokke, 2014).

LANDSKAPSKARAKTER

Landskapskarakteranalysen omfatter en helhetlig
analyse av hele landskapet som skal studeres slik at
man kan fastsette landskapets karakter. Direktoratet
for naturforvaltning (2010) definerer landskapskarakter som “et konsentrert uttrykk for samspillet mellom
et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og
kulturelle innhold, samt romlige og andre sansbare
forhold som særpreger området og adskiller det fra
omkringliggende landskap.” Landskapet tolkes derfor
på grunnlag av naturformasjoner, vegetasjon, kulturell
påvirkning, mangfoldet av sanseinntrykk, endringsprosesser og ulike historiske og romlige sammenhenger.
Dette er viktig for å kunne gjenkjenne landskapet og
skille det fra andre omkringliggende landskap.

STADKJENSLE

Begrepet stadkjensle kommer opprinnelig fra det engelske begrepet “sense of place.” Stadkjensle kan defineres som summen av aktivitet, opplevelse og erfaring-
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TEORIGRUNNLAG
er knyttet til et bestemt område. Ut ifra en slik analyse kan man
finne ut hva som gjør en plass spesiell for en person, noe som
er sterkt knyttet til identitet og tilhørighet (Forelesing LAA360,
06. september 2018).
Formålet med stadkjenslen er å kartlegge folks bruk, oppfatning og opplevelse av landskapet. Vi får kjennskap til deres
personlige verdier og ønsker for stedet. I etterkant av en slik
undersøkelse vil man sitte igjen med et grunnlag for utvikling
og forvaltning og vil kunne forankre prosjekter i befolkningen
der medvirkning er inkludert i prosessen (Forelesing LAA360,
06. september 2018).

Attraktivitetspyramiden er en modell av
Telemarksforskning som gir et bilde av
hvorfor og hvordan et lokalsamfunn kan
være attraktivt. I modellen vises hvordan
fremtidig utvikling er avhengig av bosetting, næring og besøk. Disse faktorene
er gjensidig avhengige av hverandre for
å skape en attraktiv utvikling (Vareide,
2011).

BOSETTING

I arbeidet vårt med stadkjensle brukte vi primært intervju på
gaten for å kartlegge forskjellige personers syn på Trysil og
hvilken tilknytning de har til stedet. Vi gjorde også et “walking
interview” med to eldre kvinner fra Trysil, hvor vi gikk på tur i
fjellet samtidig som vi snakket sammen og stilte spørsmål.

FELTARBEID

For å få kjennskap til oppgaveområdet var vi fem dager i Trysil.
Før feltarbeidet gjorde vi forarbeid med kartstudier og dannet
oss et bilde av landskapet. Vi laget også en plan for feltuken og
kontaktet personer som vi ønsket å snakke med.
En viktig del av feltarbeidet var å snakke med lokalbefolkningen i Trysil kommune samt å undersøke landskapet. De fleste
av intervjuene ble gjort på gaten i Innbygda sentrum. For å
undersøke landskapet gikk vi tur på Trysilfjellet i tillegg til å
kjøre rundt i kommunen til blant annet Jordet og Nybergsund.
Kunnskapen vi tilegnet oss under feltuken har vi brukt aktivt i
oppgaven.

UTVIKLING
BEDRIFT

BESØK

ATTRAKTIVITETSPYRAMIDEN

Vi ønsker med denne modellen å vise
hvordan Trysilfjellet kan skape verdier og
utvikling gjennom en bedre forbindelse
mellom lokalsamfunnet og Trysilfjellet.

METODE OG TEORIGRUNNLAG

GEOGRAFI

BEFOLKNING OG BOSETTING

Vårt analyseområde ligger i Trysil kommune, i Hedmark fylke. Hedmark utgjør
den nordøstre delen av Østlandet, mellom Trøndelag i nord, Akershus i sør,
og grenser mot Sverige i øst (Dalarna og
Värmland) og Oppland i vest. Fylket er
delt inn i tre hovedområder hvor Trysil
hører inn under Østerdalen. Trysil kommune er en stor kommune med 3 014 km2
, hvor det bor 6578 personer (Snl, 2018).
Kommunesenteret ligger i Innbygda, rett
øst for Trysilfjellet (Trysil kommune, u.å).

ENGERDAL

SVERIG
E

Hedmark fylke.
Rundt 50% av
kommunegrensen
til Trysil ligger
mot Sverige.

RENDALEN

TRYSIL
KOMMUNE
ÅMOT

TRYSILFJELLET
Trysil sentrum

Rörbacksnäs

Rörbacksnäs
Elverum 		
Sälen 		

TRYSIL

Oslo 		
Trondheim
Stockholm
Göteborg
Sälen

Oslo

REGIONAL KONTEKST

43
70
77
200
330
470
500

SVER

Avstander i kilometer

IGE

ELVERUM
Elverum

VÅLER

I Trysil kommune bor folk spredt. Per dags dato er
det 6578 innbyggere i Trysil kommune og flesteparten
av disse bor i Innbygda. Resten av befolkningen bor i
mindre tettsteder som Jordet og Nybergsund, og ellers
spredt rundt i hele kommunen. Dette fører til at mange
er avhengig av bil for å komme seg rundt. De fleste bor
i selveid enebolig og 25% bor på landbrukseiendom.
Det er flere eldre enn unge i kommunen, det er lav fødselsrate og grunnen til befolkningsveksten er i hovedsak
innflytting. Trysil har lenge hatt en befolkningsnedgang,
og det er først de siste årene at kommunen har opplevd en befolkningsøkning. (SSB, Kommunefakta, 2018).

Scandinavian
Mountains
Airport (2020)

Sälen

HYTTER
6645

BOLIGHUS
3232

LEILIGHETER
334

Kommunen er veldig preget av å være en feriedestinasjon for skientusiaster samt hytteeiere. I kommunen er
det 3232 eneboliger, 334 leiligheter og hele 6645 hytter
(SSB, kommunefakta, 2018). Hyttene er hovedsakelig
samlet i 3 områder: Fageråsen, Trysilfjellet Sør og i et
hyttefelt vest for Innbygda (se kart side 6).
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TRYSILFJELLETS HISTORIE
Hytteturismen i Trysil startet i 1965 da to brødre, Juul og Kjell
Søgaard, tok over farsgården med utmark. Denne var plassert på
nordsiden av Trysilfjellet, Fageråsen. Her så de mulighetene for
hytteturisme og var de første som satset på høystandardhytter.
Det første permanente skitrekket ble åpnet i romjulen i 1966.
Flyfoto fra 1976 og 2017 viser hytteutbyggingen og utviklingen
av skianlegget i Fageråsen og østsiden av Trysilfjellet.

FYSISKE SPOR I FJELLET

1976

De største hyttefeltene er
Fageråsen (1) og Trysilfjellet sør
(2). Disse sees som tett bebygde
områder nord og sør for Trysilfjellet. I senere tid er det også
utbygd et større hyttefelt øst for
Innbygda (3). Fremveksten av skiturismen har satt spor i landskapet, som kan sees på østsiden
av Trysilfjellets der skibakkene
skjærer gjennom skogen (4). På
vestsiden sees Fageråsen skianlegg (5). Golfbanen (6) sees sørøst for Trysilfjellet, og i senere tid
er det utviklet stisykkelanlegg (7),
samt utbygde løyper i hele Trysilfjellet. I flyfoto fra 2017 ser man
at det har foregått stor arealmessig utbygging rundt Turistsenteret i Trysilfjellet (8), med etablering av Radisson SAS, leiligheter
samt en rekke fasiliteter. (Trysil.
Historien u.å.)

1

I 1971 ble Trysilfjell Utmarkslag stiftet.
I 1974 ble det vedtatt at første utbygging på sørsiden skulle
skje ved Holla - Håvi og at det skulle utbygges 350 hytter og
skitrekk. Trekket sto ferdig i 1976 som det første trekket ved
Skihytta, samtidig som trekk nr 2 åpnet i Fageråsen.
På 80-tallet fortsatte utbyggingen av hytter og skiheiser både
ved Skihytta og i Fageråsen. I tillegg startet utbyggingen ved
Trysil Turistsenter.
I 1985 ble det laget en forbindelse over toppen av Trysilfjellet
og det ble felles heiskort for begge sider av fjellet.

2017

I 1988 ble Trysilfjellet AS stiftet etter at Trysilfjell Utmarkslag
og Fageråsen Fritid slo seg sammen.
På 90-tallet og 2000-tallet fortsetter utbyggingen. Det var
først i 1995 at inntjeningen på turisme begynte å gå i pluss.
I løpet av 2000-tallet ble det åpnet hotell og resorthotell. Skistar kjøpte opp alpin- og golfvirksomhetene i 2005.

1

5

3
4

I 2013 begynte Trysil begynte å satse på stisykling, og totalt
skal de investere 25 millioner innen 2020
2

(Trysil, Historien u.å. og Destinasjon Trysil, 2018.)
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Trysilfjellet, 1976 og 2017.
Flyfoto: Norge i bilder.
HISTORIE

TRYSILFJELLET OG TURISMEN
Trysil er Norges største ski- og stisykkeldestinasjon og er en sterk reiselivskommune med et eget
destinasjonsselskap, Destinasjon Trysil. Destinasjonsselskapet er en medlemsorganisasjon for
all reiselivsvirksomhet i Trysil kommune og er
eid av 180 virksomheter (Trysil, Næring. u.å.).
Trysilfjellet er i dag 64% utbygd (pers. medd.
Gudrun Lohne). Det finnes 67 bakker, 29 heiser
og over 500 km med langrennsløyper. Trysil har
over 850 000 gjestedøgn, 28 000 senger rundt
Trysilfjellet, over 919 000 skidager og 207 millioner NOK i skipassomsetning. På sykkel har
de 40 000 sykkeldager, 100 km med naturlig
singeltrack, sykkelparker og 40 km med tilrettelagte sykkelstier (ibid).

919.000
SKIDAGER

850.000
40.000
GJESTEDØGN SYKKELDAGER

På de kommersielle gjestedøgnene er over 70%
fra utlandet og ut ifra reiselivsstrategien 2020
vises det til en offensiv satsning på å videreutvikle Trysil som en helårs og internasjonal destinasjon (ibid). På bakgrunn av vår oppgave, har
vi valgt å kun definere aktiviteter som finner
sted på Trysilfjellet.

TURISME OG NÆRINGSLIV

NÆRINGSLIV

Sykkelturismen, som ble etablert i 2013, har ført
til økt sommeraktivitet i Trysilfjellet. I dag er fordelingen på besøkende 90% om vinteren og 10%
om sommeren, mens Destinasjon Trysil har mål
om at en ytterligere økning i sommerturismen skal
gi en fordeling på 20% sommer og 80% vinter
(pers. medd. Gudrun Lohne). Sykkelvirksomheten
har gitt 70 nye arbeidsplasser (Destinasjon Trysil,
2018), som kan tilby 10 måneders arbeid til arbeidstakere i turistnæringen. Dette bidrar til å øke
helårsarbeidsplasser i Trysil.
Tall fra SSB (2018) viser at rett under 1000 personer jobber innenfor varehandel, hotell, restaurant,
samferdsel, forretningsmessige tjenester og eiendom. Deretter kommer helse- og sosialtjenester
og som nummer tre er sekundærnæringer. Mål for
næringsplanen hentet fra presentasjonen Velkommen til Trysil (24.09.18, s. 37) viser at kommunen
satser på 180 nye arbeidsplasser innen 2020. På
grunn av et antatt økende besøkstall vil mange av
disse arbeidsplassene være tilknyttet turisme.

HYTTEKOMMUNEN TRYSIL

I løpet av 2017 ble det oppført totalt over 7500 nye hytter i Norge.
Trysil kommune ligger på andreplass etter Ringsaker kommune
med over 6 600 hytter i kommunen (SSB, 2018). Antallet senger i
Trysil kommune er i dag 33.000. Kommunen har åpnet for utbygging av 38.000 senger, og innen 2025 har kommunen som mål å
ha bygd ut 44.000 senger. Begrepet varme og kalde senger er en
viktig del av utviklingen i turistnæringen. Varme senger er kommersielle senger på hotell og leiligheter til utleie, mens kalde er
private sengeplasser i hytter. En økning i antall varme senger vil
kunne gi flere gjestedøgn, og høyere omsetning i turistnæringen
(Destinasjon Trysil, 2018).

SCANDINAVIAN MOUNTAINS AIRPORT
Det har blitt vedtatt å bygge en helt ny flyplass
mellom Sälen og Trysil som blir kalt ”Scandinavian Mountain Airport”. Denne er planlagt ferdigstilt i 2019. Ut ifra estimatene spår eksperter
at dette vil føre til en økning av turister på 40%.
Det antas at turistene i gjennomsnitt vil tilbringe
4 døgn i Trysil og at destinasjonen dermed kan
komme opp i 160 000 gjestedøgn som vil generere 80 – 100 arbeidsplasser (Fjermeros, 2018).

Foruten satsning på reiseliv, har kommunen flere
innsatsområder. De ønsker å utvikle arbeidsplasser innen jord- og skogbruk, industri, bygg og
anlegg, handel og service, samt tilrettelegge for
gode arenaer for nyskapning (presentasjon Trysil
kommune, s. 40).
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TRYSILFJELLET - IDRETT OG REKREASJON
VINTERAKTIVITETER

SOMMERAKTIVITETER

BÆREKRAFTIG REISEMÅL

ALPINT: På vinterstid tilbys det ulike aktiviteter

SYKKEL: Det tilbys sykkelutleie, kurs og guiding, samt

Bærekraftig Reisemål er en standard Innovasjon Norge
har lansert som et verktøy for reiseliv som arbeider
langsiktig for en mer bærekraftig utvikling gjennom involvering,
ansvarlig styring og verdiskapning.

som: carving, funksjonell skikjøring (skicart, Biski
og Sitski), privatkurs, snowboard, skiclinic, skiskole, snowpark og flere typer offpiste kjøring som
for eksempel offpiste guiding, offpiste intro og
kids offpiste. (Trysil, Alpint. u.å).
LANGRENN: Av totalt 500 km med lan-

grennsløyper i Trysil kommune, er 150 km av
disse turløyper i og rundt Trysilfjellet. Skiskolen,
som holdes av tidligere langrennsløper Anita
Moen, tilbyr kurs for grupper, private og firmaer.
Slik at skisesongen skal starte den 27. oktober
med en 6,5 km lang løype for klassisk og skøyting, lagres det snø fra forrige vinter. I tillegg er
Trysil – Knut en arena for langrenn og skiskyting
(Trysil, Langrenn. u.å).

ulike vanskelighetsgrader på løypene og sykkelparkene
(Trysil, Sykkel. u.å).
VANDRING: Guidede turer med varierende vanskelig-

hetsgrad (Trysil, Vandring. u.å).

TURISTSENTERET: På hotell Radisson Blu ved Trysilfjellet

Turistsenter finnes det bad, spa, klatrevegg, bowling og
flowridersurfing (Trysil, Bad. u.å).
KLATRING: Høyt og lavt klatrepark (Trysil, Høyt

og lavt, u.å).

GOLF: Trysilfjellet golfbane, 18-hulls bane med 33 matter

(Trysil, Golf. u.å).

Merkevareordningen er en prosess som hjelper reisemålet til å sette bærekraft på agendaen og planlegge,
styre og måle utviklingen. Etter to år vil man oppnå
første godkjenning og etter dette blir det gjort en ny
måling hvert tredje år (Trysil, Bærekraft. u.å). Standarden for bærekraftig reisemål er et kvalitetssystem
og forbedringsprosess med klare krav for å bli godkjent
og består av 10 prinsipper (Visit Norway, 2018). Disse
10 prinsippene omhandler bevaring av kultur, natur og
miljø, økonomisk levedyktighet og styrking av sosiale
verdier (Carlson, u.å, s.4).
Trysil har oppnådd merket for ”Bærekraftig reisemål”
gjennom å gjøre endel endringer. Snøproduksjonen
deres har blitt 26% mer energieffektiv, et stort sykkelog vandretilbud er utviklet, de har tatt i bruk LED – lys
og 75% av bedriftene har innført kildesortering. I tillegg brukes det miljøvennlig nær- og fjernvarme og det
går gratis skibuss til og fra bakken, noe som gir mindre
lokaltrafikk (Trysil, Bærekraft. u.å).
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AKTIVITETER I TRYSILFJELLET

Tr
y

FAGERÅSEN

sil

el

va

TRYSIL SENTRUM
Innbygda
TRYSILFJELLET

TURISTSENTERET

Trysilfjellet alpinbakke
Fageråsen alpinbakke

Trysilfjellet vandringsruter

a

TRYSILFJELLET
SØR HYTTEFELT

Trysil Bike Arena

lelv

si
Try

Trysil-Knut Arena

Trysil Golf
Høyt og lavt klatrepark
Stadion Mosanden

Alpinbakke

Skiheis

AKTIVITETER I TRYSILFJELLET

Golfbane

Idrettsanlegg

Målestokk 1: 30 000 (A4)
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LANDSKAPSRESSURSANALYSE
Ettersom vårt utredningsområde omfatter
Trysilfjellet, Innbygda og arealet som ligger
i mellom, har vi valgt å fokusere på dette i
landskapsressursanalysen.

LANDSKAPSKARAKTER

INNBYGDA

Innbygda ligger som det laveste punktet i vårt
analyseområde øst for Trysilelva. Det er et sentrumsområde hvor det finnes offentlige bygg
og flere servicetilbud som blant annet et kjøpesenter. Storvegen er hovedfartsåren gjennom
sentrum. Den er preget av bilkjøring og langs
gaten er det flere butikker og parkeringsplasser.
I nordenden av sentrumet ligger Trysil kirke fra
1861. Mellom kirken og biblioteket ligger en
park som er et viktig offentlig grøntområde i Innbygda. Mot Trysilelva er det etablert en flomvoll, og langs denne går det en gangvei.
10
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Innbygda. Foto: Trysil kommune.

Landskapet i Trysil er preget av brede, langstrakte og skogkledde daler, med runde åser og
fjell. Dette landskapet har bidratt til at bebyggelsen har spredt seg over store områder på tvers
av kommunen. Trysil har et innlandsklima som
er preget av lange, kalde vintre og varme sommere. Det mest dominerende landskapselementet er skogen; hele 66% av kommunens areal
består av skog, 17% myr og vann og 1,7% dyrket mark. Trysilelvas dalføre utgjør mesteparten
av kommunens areal (snl, 2018). Elven går fra
nord til sør og skiller Innbygda fra Trysilfjellet.
Den har gjennom historien vært en viktig livsnerve på grunn av mulighetene for blant annet
tømmerfløting.

FRA INNBYGDA TIL FJELLET

Terrenget stiger gradvis ettersom man beveger
seg vestover over Trysilelva mot Trysilfjellet. Veien oppover mot fjellet beveger seg gjennom et
boligområde. Sør for boligområdet er det et sammenhengende skogsfelt med to grønne korridorer
som strekker seg inn i boligfeltet. Videre oppover
fra boligfeltet ligger Trysil Turistsenter. Her består
landskapet hovedsakelig av hytter, utleieleiligheter,
et hotell og skianlegget med over 30 heiser. Med
unntak av toppen av Trysilfjellet og begrensede skogsområder sørøst for Trysilfjellet består hele området av innmark.

LANDEMERKET TRYSILFJELLET

Trysilfjellet på 1132 meter og den høyeste toppen i kommunen.
I starten av fjellet er landskapet preget av tett furuskog før lyng,
kratt og buskas tar over. De siste 300 meterne mot toppen ligger
over tregrensen. Her dominerer fastmark (Google Earth, 2018).
Trysilfjellet er tydelig preget av menneskelig aktivitet. Alpinbakkene utgjør et stort inngrep i landskapet som er tydelig på avstand.
Dette gjelder også hyttefeltene som strekker seg høyt opp på fjellet. Sørvendt i Trysilfjellet ligger Kubekkteigen som er et statlig
sikret friluftsområde. Flere kulturminner fra bronse- og jernalderen ligger også spredt over østsiden av Trysilfjellet. Her finner
man gravfelt, bogastelle, merkestein og gravminner, uten at disse
skiller seg spesielt ut i det helhetlige landskapet (Naturbase, u.å.).
LANDSKAPSRESSURSANALYSE

LANDSKAPSANALYSE - Fysiske strukturer og arealbruk
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BILVEIER

Gjennom Trysil kommune går det to hovedveier: E25
som går fra vest til øst og fylkesvei 26 som går fra nord
til sør. Begge møtes i Nybergsund, rett sør for Innbygda. Resten av veiene i Trysil er mindre veier. På grunn
av den spredte bebyggelsen i Trysil er innbyggerne
avhengig av bil for å komme seg rundt og veiene blir
derfor brukt mye.
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TRYSIL SENTRUM
INNBYGDA

Det er ikke mange steder det er tilrettelagt for gående
og syklende. Gang- og sykkelveiene finner vi hovedsakelig i Innbygda og fra Innbygda mot Trysilfjellet.
Ellers i kommunen er det lite tilrettelagt for gående og
syklende. De eksisterende veiene er oppdelt og danner ingen sammenhengende transportåre for myke
trafikanter.
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Hedmark trafikk styrer kollektivtransporten i kommunen (Hedmark - trafikk, u.å.). Mye av kollektivtransporten fører fra tettsteder i kommunen og til ulike skoler i Innbygda. Rutene er tilpasset skolehverdagen og
går derfor tidlig på morgenen og på ettermiddagen.
Det er lite busstilbud mellom Innbygda og Trysilfjellet,
bortsett fra om vinteren, da det går shuttlebuss mellom
Trysilfjellet og Innbygda som blir driftet av Skistar.
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STADKJENSLE
Basert på egne observasjoner og intervjuer med lokalbefolkningen og ulike aktører innenfor reiseliv og
kommunen har vi fått innsikt i hvordan folk opplever
Trysil og Trysilfjellet.

TRYSLINGEN

I intervjuene på gaten møtte vi både tryslinger som var
oppvokst i kommunen og tilflyttere. Sitatet “jeg møtte
en trysling” ble nevnt flere ganger av dem vi snakket
med som hadde flyttet til bygden. Dette gjenspeiler
den sterke tilknytningen som tryslingene har til kommunen. Det kom fort frem at det var mange som var
stolte av både fjellet og elven som er to landemerker
som peker seg spesielt ut.
Mange var godt fornøyde med friluftslivet, naturen og
aktivitetene som Trysil kommune kan tilby. Både turer i skog og mark, langrenn, utforkjøring, klatring og
sykling kom opp som populære aktiviteter. For noen var
friluftsaktivitetene selve grunnen til at de valgte å flytte
til Trysil. Det kom også fram at skitrekkene først og
fremst blir brukt av yngre, mens de eldre heller ønsket
å søke ro og stillhet i skogen. Mange er også fornøyd
med at Trysil kan tilby et helårstilbud der det er lagt til
rette for ski på vinteren og sykling på sommeren.

- “Det beste med Trysil er at det er fin
natur og friluftsaktiviteter hele året.
Kan gå på langrenn på vinteren og så
har man klatreparken på sommeren.”

LANDSKAPSRESSURSANALYSE - STADKJENSLE

FORHOLDET TIL TURISTEN

Spesielt i skisesongen kommer det mange turister til
Trysil der flertallet bor i hytter på Trysilfjellet. De fleste
tryslingene vi snakket med hadde ikke noen kontakt med
turistene eller hytteeierne. Hovedsakelig møtte de turister på senteret i Innbygda eller i fjellet. Det var noen som
kjente et par hytteeiere, men dette var i hovedsak dem
som selv benyttet seg av Trysilfjellet. Flertallet av dem
vi snakket med var utelukkende positive til turistene og
utbyggingen på Trysilfjellet. En av dem vi intervjuet sa
at: “Trysilfjellet er veldig bra som attraksjon. Uten fjellet
og elva hadde ikke Trysil vært det det er i dag.”
Tryslingene er positive til fjellet ettersom de er avhengige
av det som destinasjon. Dette til tross for ulempene det
fører med seg som lange køer på veiene inn i kommunen
og mange folk på butikkene. En informant sa at flere av
de lokale brukte å handle uken før høysesong på grunn
av de lange køene som oppstår i butikkene. Dette skapte
likevel ikke noen sure miner, for det var jo tross alt positivt for næringen og butikkene.

LOKALSAMFUNNET

Trysil er en forholdsvis liten kommune med sine
6578 innbyggere. Noen av informantene vi snakket
med trakk frem lokalsamfunnet som en av de positive sidene ved kommunen. Blant annet ble det sagt
at man finner mange hyggelige og trivelige folk som
man kan slå av en prat med. Om man går på butikken vil man som oftest alltid se kjente ansikt.

- “Alle de trivelige folkene man finner her,
det er det beste med Trysil.”
Inntrykket vi sitter igjen med etter å ha snakket med
både tryslinger og tilflyttere er at det er en generell
positiv holdning til både kommunen og turismen.
Mange har en sterk tilknyting til Trysil og denne
holdningen bidrar positivt til lokalsamfunnet.

Mange ønsket at det skulle komme enda flere turister
ned til Innbygda da dette vil være positivt for næringen
i sentrum. De var også positive til flere turister i fremtiden som en konsekvens av utviklingen av Trysil som en
helårsdestinasjon. En informant sa at det var viktig at
kommunen ikke må glemme de lokale, da hun syntes at
det er et veldig stort fokus på turisme i kommuneplanleggingen. Bevaring av naturen og bærekraftige tiltak ble
også nevnt som to viktige faktorer i en videre utbyggingen av Trysilfjellet.
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Gjennom våre strategier og tiltak skaper vi en sammenkoblingen mellom Innbygda og Trysilfjellet. Disse
er basert på landskapsressursanalysen og attraktivitetspyramiden.
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For å skape vekst trenger Trysil attraktive boligområder, interessante turistdestinasjoner og en bærekraftig
næring. I både Trysilfjellet og Innbygda eksisterer det
bedrifter. På Trysilfjellet er det hovedsakelig turister,
mens i Innbygda bor det primært lokale. Trysilfjellet
og Innbygda er avhengige av hverandre for å skape en
positiv utvikling.

DELOMRÅDENE

Vi har delt området fra Trysilfjellet og ned til sentrum
inn i tre delområder: Trysilfjellet, Innbygda og området mellom disse to, som består av industri, næring og
boligbebyggelse (se side 15). Inndelingen er foretatt ut i
fra oppgavens tema og problemstilling og er basert på
registreringene og landskapsressursanalysen. Ved hjelp
av våre tiltak vil vi skape bedre infrastruktur og et attraktivt lokalsamfunn.
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Fv 585, Vestbyveien og Fv26, utgjør hovedårene for trafikk
i området. Disse benytter man gjerne hvis man skal komme seg til Trysil Turistsenter, sykkel- og klatreanlegget, eller
Innbygda. Reiser man fra sentrum mot Trysilfjellet på Vestbyveien, blir opplevelsen preget av forholdsvis tett bebyggelse
og begrenset utsikt i alle retninger. Det meste av bebyggelsen
her er eneboliger med hage.

Innbygda, også kjent som Trysil sentrum, er Trysil
kommunes største tettsted med sine 2340 innbyggere
i 2015 (Snl. 2018. Trysil). Terrenget i Innbygda er i all
hovedsak flat og bebyggelsen spredt i nord-sør retning.
Sentrum begrenses i vest av Trysilelva og i øst av åsen.
Gjennom sentrum går Storvegen, som er gjennomfartsveien i Innbygda. Langs denne traseen ligger det
et kjøpesenter flere butikker og offentlige bygg. Nord
for sentrum ligger Trysil kirke med kirkegård og park.
Rett vest for kirken ligger Kirkebrua som knytter vestog østsiden sammen.

Ves
tby

Områdets sentrum er Trysil Turistsenter; her er det leiligheter til utleie og eie, et besøkssenter, hotell og noe næring.
Ikke langt fra Trysil Turistsenter finner man også en klatrepark og et omfattende terrengsykkelanlegg gjennom skogen ned lia mot industriområdet Mosanden og Trysilelven.
Dette anlegget heter Gullia, Trysils viktigste terrengsykkelanlegg.
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Delområde 1 ligger øst for Trysilfjellet. Dette området er et
aktivitetsområde med fritidshytter og utleieboliger. Vi valgte
å ikke ta med hyttefeltet øst for Trysilelven og Fageråsen i delområdet vårt, ettersom dette ligger utenfor vårt fokusområde.

3 INNBYGDA - TRYSIL SENTRUM
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2 MELLOM TRYSILFJELLET OG INNBYGDA
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MULIGHETSSTUDIE - DELOMRÅDER

Fv

Dette området ligger mellom Trysilfjellet og Trysilelva. Mellom Trysilfjellet og Fv26 kjennetegnes området av private
boligområder og skog. Øst for Fv26 ligger industriområdet
Moelven i nord. Sør for Moelven hvor Kirkebrua knytter
sammen øst- og vestsiden av elven er det et boligområde med
flere matbutikker. Videre sørover følger et boligområde før
en kommer til et idrettsanlegg, som blir brukt mye av barn
og unge, og næringsområdet Mosanden. Dette området er
viktig ettersom det ligger mellom to “sentrumsområder” i
Trysil, Trysilfjellet og Innbygda.
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Med bil tar det 6 minutter å komme seg fra Trysil Turistsenter ned til Innbygda. På sykkel tar den samme strekningen rundt 13 minutter, og tar man
beina fatt bruker man omtrent 25 minutter. Eksisterende gangvei mellom
Trysilfjellet er 2,4 km lang, hvilket er kort nok vei til at terskelen for gå eller
sykle er lav.
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Et annet viktig område for barn og unge, er friidrettsstadion og fotballbanen på Mosanden. Per dags dato mangler det sammenhengende gang- og
sykkelforbindelser mellom Innbygda og Mosanden. Øst for Fv26 er det
noen lite trafikkerte veier som går gjennom boligområder, men disse er
ikke sammenhengende og det finnes ikke noen trygge krysningspunkter
over FV26 hvor fartsgrensen er 80km/t. Den korteste forbindelsen mellom idrettsanlegget og Innbygdas gang- og sykkelbro går langs Vestsidevegen. Denne veien mangler fortau, hvilket gjør strekningen på 1,5 km
mindre trygg og attraktiv for myke trafikanter.

MOSANDEN

2
Fv

Mangelen på skilting av gang- og sykkelveier gjør derimot at det noen steder er vanskelig å finne veien dersom man ikke er kjent i området. Trysilfjellet og alpinanlegget er mye brukt av barn og unge, og for disse er det viktig
å ha gode gang- og sykkelforbindelser, slik at de kan komme seg frem uten
å bli kjørt med bil. Likevel kan stigningen i terrenget, og de bratte bakkene
gjøre det vanskelig å ta seg fram for noen brukere og dette særlig om vinteren. I høysesongen er kollektivtilbudet mellom Trysilfjellet og Innbygda
godt, med hyppigere avganger opp til alpinanlegget.

n

Fv

ge

rve

yve

Sto

gen

TRYSILFJELLET
Velkomstsenteret

STRATEGI

Eksisterende
forbindelser

Nye, styrkede
forbindelser

Vi ønsker å styrke forbindelsene mellom Turistsenteret på
Trysilfjellet og Innbygda, samt gjøre hytteområdet Trysilfjellet sør mer tilgjengelig for gående og syklende. Slik får
man mindre behov for bil, og bedre mobilitet for barn
og unge. Disse grepene med styrking av eksisterende og
opprettelse av nye forbindelser mellom Trysilfjellet og Innbygda vil gi både lokalbefolkning og besøkende trygge,
sammenhengende og attraktive traseer.
MULIGHETSSTUDIE 1 - NYE FORBINDELSER

GANGBRO OVER
TRYSILVEGEN

TILTAK: STYRKING AV FERDSELSÅRER
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For å skape en forbindelse fra Turistsenteret og
ned til idrettsanlegget på Mosanden legger vi til
rette for en ny gang- og sykkelvei. Denne traseen
går gjennom grønnstruktur, forbi et boligfelt og
en barnehage. Nye forbindelser markert med rød
stipling og eksisterende gang- og sykkelveier med
blå linje. Dette skaper en sammenhengende trasé,
som med en broforbindelse over Fv26, vil gjøre det
tryggere og mer attraktivt å ferdes til fots og sykkel
mellom Trysilfjellet og Mosanden. God belysning
og god sikt i begge retninger øker tryggheten, og
tilrettelegging med skilting vil gjøre traseen til en
tilgjengelig og attraktiv rute for både lokale og
besøkende i Trysil.

Over Fv26 foreslår vi å bygge en gangbro. Det finnes mange muligheter for
utforming, den kan for eksempel utformes som en portal inn til Trysil og
Innbygda. På denne måten vil broen
kunne bidra til lokal identitet og stolthet. I tillegg vil den kunne være med
på å lede turistene mot Innbygda.
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Vi ønsker å skape en sammenhengende gang- og
sykkelvei mellom Trysilfjellet sør og Innbygda.
For å få til dette legge vi en ny gang- og sykkelvei
langs Vestbyveien, som kobler seg på eksisterende
gangvei.
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MULIGHETSSTUDIE 1 - NYE FORBINDELSER

En ny bro over Trysilelva vil forbinde
vestsiden av elven sammen med den
sørlige delen av Innbygda. Via broen
vil en kunne ta seg enklere, raskere og
tryggere over elven. Dette tiltaket vises
nærmere i studie 2, som en del av Elverunden.

Eksisterende
hovedforbindelser
Eksisterende
interne forbindelser
Nye gangveier
Nye fortau langs
eksisterende vei
Koblingspunkt mellom
nytt og eksisterende fortau
Gang- og sykkelbro
over Trysilvegen
Ny Trysilelva
gang- og sykkelbro
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STUDIE 2: ELVERUNDEN
DAGENS FORBINDELSER

Trysilelva er en av de store landemerkene i Trysil kommune,
og en viktig del av kulturhistorien. Den renner gjennom
Trysil og skiller Innbygda fra Trysilfjellet, og er på denne
måten en stor barriere i landskapet. I Innbygda er det kun
én broforbindelse for syklende og gående og flomfaren har
gjort det nødvendig å bygge en flomvoll mot sentrumsbebyggelsen i Innbygda. På flomvollen er det etablert en 600
meter lang gangvei som går sørover langs Trysilelva. I luftlinje er avstanden mellom idrettsanlegget på Mosanden og
bebyggelsen helt sør i Innbygda 500 meter. Om man skal
gå denne strekningen, blir derimot avstanden rundt 3 km
da man må gå langs Storevegen, over gangbroen og langs
Vestsidevegen.
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Vi ønsker å styrke forbindelsen mellom Innbygda Sør og Mosanden. Dette vil blant
annet bedre tilkomsten for de som skal fra
Innbygda til idrettsanlegget på Mosanden
og de som skal fra vestsiden av elven over
til Innbygda. Samtidig vil en attraktiv tursti
sentralt i sentrum i tilknytning til elven skape
møteplasser og et nytt turområde.

MULIGHETSSTUDIE 2 - ELVERUNDEN

TILTAK: BELYSNING

TILTAK: NY GANG- OG SYKKELBRO

En ny gang- og sykkelbro mellom Mosanden og Innbygda sør vil bryte barrieren Trysilelva skaper mellom
disse områdene. Den nye broen for syklende og gående
plasseres i den sørlige delen av Innbygda, og møter Mosanden på den andre siden av elven. I Innbygda vil en
ny gangvei forbinde flomvollen og broen. På vestsiden
forbindes broen med den nye Vestsideveien ved hjelp
av en ny gangvei. Via broen går det raskt å komme seg
over til idrettsanlegget, i tillegg til at det blir lettere å
ta seg videre opp mot Trysilfjellet via ny trasé presentert i studie 1, Nye forbindelser. Broforbindelsen legger
til rette for en elverunde, hvor den nye broen er selve
bindeleddet i en sammenhengende trasé som går på
begge sider av Trysilelva. Den flate strekningen langs
elveleiet vil være universelt utformet noe som gjør den
tilgjengelig for ulike brukere. Med en lengde på ca 3
km vil den kunne bli en populær trasé for mosjonister,
samt møteplass for lokale og besøkende.

Belysning gir trygge gangveier,
som er attraktive for helårsbruk.
Langs flomvollen etableres det
belysning, noe som også er ønskelig langs resten av Elverunden.
Eksisterende gang- og sykkelbro
Flomvollen, etablering av gatelys
Ny gang- og sykkelvei

Nytt fortau langs Vestsidevegen

Ny gang- og sykkelbro

TILTAK: VESTSIDEVEGEN

Ny gang- og sykkelvei

En oppgradering av Vestsideveien, med etablering av
fortau, vil gjøre dette til en tryggere vei for barn og
unge. Det vil også være en viktig strekning i det som
blir “Elverunden,” en 3 km lang sammenhengende
gang- og sykkelvei på begge sider av Trysilelva, forbundet av de to gangbroene i nord og sør.

TRYSILELVA
NORD

VESTSIDEVEIEN

MULIGHETSSTUDIE 2 - ELVERUNDEN

MOSANDEN

Stadion fotball/friidrett

TRYSILELVA
SØR
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STUDIE 3: ET MER ATTRAKTIVT TRYSIL SENTRUM
DAGENS SITUASJON

Fernie har ca. 5000 innbyggere, ligger sørøst
i Rocky Mountain-fjellene i British Columbia
og er et bra eksempel på vellykket sentrumsutvikling i en skianleggsby. I likhet med Revelstoke
og Trysil har Fernie lenge vært avhengig av
primærnæringen som inntektskilde, men satser
nå på ski, terrengsykling og andre utendørsaktiviteter for å tiltrekke seg turister. En av gruppens
medlemmer var i Fernie sommeren 2018 og opplevde selv hovedgaten i sentrum som et levende
område preget av et godt handelstilbud, kafeer
og restauranter med sitteplasser ute på gaten og
sterk stadkjensle.

Etter å ha gjort studiet med stadkjensle og gjennomført en rekke intervjuer sitter vi igjen med oppfatningen av at turistene først og fremst bruker Innbygda til handel. Ettersom denne handelen for det
meste skjer på kjøpesenteret er interaksjonen mellom de lokale og turistene ganske begrenset. En informant fortalte under intervjuet i forbindelse med
landskapsressursanalysen at han fryktet den nye
flyplassen ville bidra til at turistene benyttet seg av
busser opp til fjellet og ble værende der uten å benytte seg av sentrum. For å forhindre dette ønsker
vi å skape et attraktivt sentrum i tillegg til å bedre forbindelsen mellom Trysilfjellet og Innbygda. I
dette studiet ønsker vi derfor å fokusere på lokalsamfunn, næring og turisme.
Innbygdas sentrum preges av en rett hovedgate,
hvor mesteparten av aktiviteten pågår. Ifølge Fillion
et al. (2004) finnes det noen sentrale elementene som
gjør et sentrumsområde i små byer til suksessfulle
områder med økonomisk og sosial aktivitet. Noen
av disse elementene er aktive handelsmuligheter,
gågater, kulturelle aktiviteter og mennesker som går
på gata.
Under feltarbeidet vårt opplevde vi Innbygda som
stille og rolig. Utenom parken i nordenden av sentrumsområdet var det lite tilrettelagt for gående og
få møteplasser utendørs. Sentrum domineres av
Storvegen, hovedveien som går gjennom sentrum.
Området er preget av mye bilbruk og mange parkeringsplasser. Informasjonstavlene i parken beskriver ulike aktiviteter man kan bedrive i Trysil, men
alle disse ligger utenfor sentrum.
20
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Fernie, British Columbia. Foto: Fernie Tourism.

Vi ønsker å skape økt interaksjon mellom turistene som oppholder seg i Trysilfjellet og de lokale som holder til i Innbygda. Vi har
hentet inspirasjon fra andre “resort towns”, små byer hvor skianlegg har bidratt til en stor økonomisk økning. British Columbia, Canada finner man flere slike småbyer som har lykkes med
å gå fra å være utelukkende avhengig av primærnæringer, til å
gjøre turisme til en viktig inntektskilde. Vi har sett til byene Revelstoke og Fernie som begge har noen likhetstrekk med Trysil.

En mulig ulempe for Innbygda i forhold til Fernie og Revelstoke vil nok være mindre tilgang på
tradisjonell og attraktiv arkitektur. Restaureringen og turistsatsningen i begge disse byene spilte
i stor grad på områdenes fortid og tilsvarende
viktoriansk arkitektur. For Innbygda finnes det
muligheter for å gjøre sentrumet mer attraktivt, gjennom sating på moderne, skandinavisk
arkitektur.

Revelstoke viser mange geografiske likhetstrekk med Trysil. Den
ligger i en dalbunn omringet av fjell, og ved en elv. På 80-tallet
ble det igangsatt en kampanje for å løfte opp sentrum og gjøre
området mer attraktivt som turistattraksjon. Dette var et viktig
tiltak fordi daværende økonomiske nedgang gjorde det tydelig
at kommunen måtte satse på noe annet enn primærnæring for å
sikre bærekraftig inntekt.
MULIGHETSSTUDIE 3 - ATTRAKTIVT TRYSIL SENTRUM

TILTAK: BOPLIKT

I kommuneplanen for 2009 - 2020 foreligger det satsing på sentrumsområdene i Innbygda (Trysil kommune, 2009, s.6). Disse planene inneholder bygging
av nye boliger, inkludert et signalbygg, et tårn midt i
sentrum, som med bruk av trematerialer underbygger
lokal byggeskikk og håndverkstradisjoner (presentasjon
Trysil kommune - Trysil sentrum). Denne utbyggingen
ville kunne bidra til å gi sentrum et løft og gjort sentrum til et mer attraktivt sted å bo i. Et annet grep
som kan bli gjort av kommunen er å innføre boplikt.
På denne måten unngår kommunen at leiligheter og
hus blir brukt som hytter og står tomme store deler av
året samtidig som boligprisene i Innbygda presses opp.

TILTAK: UTVIKLING AV GATESTRUKTUR

Vi vil vise til noen tiltak som har fungert godt for de
sammenlignbare byene Revelstoke og Fernie. Dette er
både store og små tiltak som kan være med på å bedre sentrum og gjøre det mer attraktivt. I Revelstoke
ble det blant annet plantet trær langs gatene, satt inn
nye vakre lyktestolper og brukt særegne murmønstre
på fortauene for å gi området en ny men tradisjonell
karakter. I tillegg ble Grizzly Plaza fremmet som
møteplass (City of Revelstoke, 2018). Disse tiltakene
gjorde området til et mer attraktivt sted å oppholde
seg, både som turist og fastboende. I tillegg ble flere
interesserte i å gjøre investeringer, samt drive butikk
eller restaurant i området. Resultatet ble et langt mer
levende sentrum.
Vi ønsker også å tilrettelegge for en gågate i sentrum.
Tilretteleggingen for gående i sentrum vil sammen
med den foreslåtte nye Elverunden kunne bidra til bedre folkehelse og skape mer folkeliv i gaten og et mer
attraktiv sentrum. Vi ønsker også å vise til Gruppe 1
sitt arbeid med Innbygda. De foreslår å skape bedre
kontakt mellom Storvegen og elven, noe som vil gjøre
elven mer tilgjengelig. Langs elven vil det også kunne
skapes gode møteplasser, ved å for eksempler legge til
rette for flere grøntområder som en park og et serveringssted langs flomvollen.

MULIGHETSSTUDIE 3 - ATTRAKTIVT TRYSIL SENTRUM

TILTAK: INKLUDERING I PROSESS

I 2007 åpnet Revelstoke Mountain Resort, som siden
har blitt et av de mest populære skianleggene i Canada. Anlegget ligger et par kilometer unna sentrum,
men blir brukt mye av lokalbefolkningen. Det er et
godt samarbeid mellom skianlegget og sentrum som
blant annet blir promotert av skianlegget (City of Revelstoke, 2005).

TILTAK: VARME OG KALDE SENGER

Vi mener det også vil være fornuftig for Innbygda å ha
flere varme og kalde senger i sentrum med tanke på
turismen som kommer på grunn av den nye flyplassen. Dette vil skape verdi både direkte og indirekte ved
at folk vil kunne oppholde seg i sentrum. Samtidig vil
dette bidra til et mer levende sentrum som vil tiltrekke
seg enda flere til området.
Disse tiltakene vil føre til et sentrumsområde i Innbygda med mer næring og som er mer attraktivt for lokale
og turister. Dette vil skape en positiv utvikling i Innbygda og Trysil kommune.
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OPPSUMMERING
Trysil kommune har historisk sett vært avhengig
av primærindustrien for å sikre økonomisk vekst.
Dette bildet har blitt endret siden skianlegget
på Trysilfjellet åpnet på 60-tallet. I dag er dette
Norges største skianlegg og Trysil kommune har
blitt Norges nest største hyttekommune. Denne
veksten har sikret kommunen verdifull inntekt,
men har også resultert i to forholdsvis adskilte sentrumsområder: kommunens administrative senter
Innbygda, og skianleggets kjerne lokalisert rundt
Turistsenteret. Målet med denne oppgaven har
vært å identifisere tiltak som vil kunne minske den
sosiale avstanden mellom disse to områdene, med
fokus på fysisk infrastruktur.
Problemstillingen ble dermed:

“Hvordan kan strategisk utvikling av
infrastruktur rundt Trysilfjellet sikre
sosial bærekraft for Trysil kommune?”
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Ved hjelp av blant annet landskapsressursanalysen
tilegnet vi oss kunnskap om området vårt og lokalbefolkningen. Denne kunnskapen brukte vi aktivt
gjennom oppgaven for å komme frem til strategier
og tiltakene våre:
- Tilrettelegging av ferdselsårer mellom
Trysilfjellet og Innbygda
- Etableringen av en ny broforbindelse over
Trysilelva som legger til rette for bevegelse
mellom øst og vestsiden. Broen vil sammen
med gangveier på Elverunden gjør området
mer attraktivt for mosjonister og som møtested.
- Opprusting av Innbygda, som vil gjøre
området mer attraktivt for både de fastboende
og turister.
Vi mener disse tiltaksområdene vil løse problemstillingen vår, gjennom bruk av attraktivitetspyramiden. Vi håper at våre tiltak vil fremme ferdsel,
og på den måten øke sosial bærekraft og gjøre
Trysilfjellet og Innbygda mer innbydende. Samlet
vil tiltakene våre skape et mer brukervennlig og
attraktivt landskap som er med på å fremme ferdsel samt kort- og langvarig opphold på Trysilfjellet
og i Innbygda. Dermed vil Trysil kommune sikre
sin plass som en av Norges fremste vinter- og sommerdestinasjoner på lang sikt.
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Forord
Vi har denne høsten studert Trysil og spesielt grendesamfunnet Landsjøåsen i søre Trysil. I september tilbrakte vi fem lærerike dager på feltarbeid
i Trysil. I løpet av uken ble vi møtt av en fantastisk gjestfrihet og vi ønsker
derfor å rette en stor takk til menneskene vi møtte.
Elin Rydje ved Åsvang samfunnshus i Landsjøåsen. Takk for at du
tok oss så utrolig godt imot og viste oss hvor bra et
grendesamfunn kan være.
Søgar’n jaktlag. Takk for at dere inviterte oss inn i jaktkoia og lot
oss tilbringe en sen kveld med dere.
Anders og Grete Galaasen, lokalt ektepar i Galåsen. Takk for at 		
dere inviterte oss inn i stua og ga oss et innblikk i livet i grenda.
Jon Arne Bye, beboer i Tørberget. Takk for all lokalkunnskapen du
delte med oss.
Per Anders Rundfloen, ved Arkitektbua Trysil. Takk for at du satt av
tid til en fagsamtale med oss. Det var svært lærerikt.
Kristian Bjørnstad, Primus motor i Søre Trysil. Takk for inspirerende
foredrag.
Sist men ikke minst vil vi gjerne takke Knut Bjørn Stokke og
Morten Clemetsen for lærerike forelesninger og god veiledning.

Del 1 - INNLEDNING

INTRODUKSJON
Emnet Strategisk landskapsplanlegging ved
NMBU har i 2018 hatt fokus på Trysil kommune.
Vår gruppe ble gitt Landsjøåsen og Kolos som
prosjektområde. Vi fokuserer primært på grenda
Landsjøåsen og den nærliggende innsjøen
Landsjøen, men også området rundt Kolos. Trysil
er en kommune med stort areal og få innbyggere.
Landsjøåsen ligger ca. 23 km fra kommunesenteret
Innbygda og er således utenfor allfarvei. Trysil
har lenge vært en viktig vinterdestinasjon for
nordmenn og europeere. Rett på andre siden av
svenskegrensen er store næringsinteresser i ferd
med å bygge en internasjonal flyplass. Som et
resultat av dette håper mange at det vil bringe
turister til Trysil i gjennom hele året og dermed
bidra til å skape flere helårsarbeidsplasser.
Landsjøåsen er den største grenda i Søre Trysil
og den representerer noe unikt. I motsetning til
mange grender og små bygdesamfunn i Norge
som sliter med fraflytting og nedleggelser, er
Landsjøåsen i positiv utvikling. Det gjøres store
investeringer og det er skapervilje å finne. En del
av nøkkelpersonene i grenda ønsker å utnytte den
nye flyplassen og ta i bruk Landsjøåsens stedlige
ressurser i et kommersielt system. Håpet er at
dette vil bidra til å skape lokale arbeidsplasser og
dermed styrke Landsjøåsens evne til overlevelse.

På bakgrunn av dette har vi kommet fram til
følgende problemstilling:

Underproblemstilling:

Hvordan kan grendesamfunnet Landsjøåsen
Hvordan stimulere til bred verdiskaping, gjennom sine strategier fremme andre nærog samtidig ta vare på stedlige verdier i liggende grendesamfunn?
grendesamfunnet Landsjøåsen?

Figur 1: Mellom snaufjell og skau. Egenprodusert.
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Del 1 - INNLEDNING

METODE
Oppgaven baserer seg på kvalitative data som
kartdata, feltobservasjoner, semistrukturerte
dybdeintervjuer og relevant litteratur. Første
steg var å bli kjent med området ved hjelp av
kartstudier. Dette ga oss et overblikk over området
og landskapet der. Deretter tilbrakte vi fem dager
med feltarbeid i Trysil. I løpet av dagene samlet vi
inn data ved hjelp av observasjon av landskapet,
dybdeintervjuer med lokalbefolkning, samtaler
med fagfolk og deltakende observasjon av et
lokalt jaktlag.

Våre viktigste data er basert på de fem dybdeintervjuene vi gjorde med lokalbefolkningen.
I disse intervjuene var vi på søken etter å finne
fram til “stadkjensla” ved stedet. Samtalene
var alle unike, men en del begreper gikk igjen.
Eksempler på disse begrepene er identitet,
historie, samarbeid og dugnad.

skiturisme på Trysilfjellet. Fra 1980-tallet og
framover har skinæringen utviklet seg massivt,
og Trysil huser i dag Norges største skianlegg.
(Destinasjon Trysil SA, 2015)

Landsjøåsen grend

I april 1944 samlet alle innbyggerne i Landsjøåsen
seg i sommerstua Løkja. Der bestemte de seg for
Basert på våre innsamlede data har vi å bygge et forsamlingslokale for grenda. En egnet
utarbeidet en landskapsressursanalyse med tomt ble raskt identifisert og byggingen kom fort
utpekte
mulighetsområder.
Avslutningsvis igang som følge av den sterke dugnadsånden. I
vil vi presentere en overordnet strategi med 1946 ble Landsjøåsen Kvinneforening opprettet
tilhørende tiltak.
for å samle inn penger til å kjøpe utstyr til
velhuset. Samme år ble Åsane idrettslag startet.
De neste 10-15 årene arbeidet befolkningen
hardt for å videreutvikle velhuset, og i 1958 ble
HISTORIE
det holdt innvielsesfest. I tiden etter har det blitt
Trysil har vært befolket i flere tusen år. I starten arrangert utallige fester, kino, maskerader og
levde tryslingene av jakt og fiske, og etter hvert teater. Idrettslaget installerte dusjer, garderober
begynte de med jordbruk. På grunn av lange og toaletter.
vintre med mye snø har ski lenge vært viktig.
(Destinasjon Trysil SA, u.å.) I dag er Trysil kjent Frem til 1992 var det tre store utbygginger av
for nettopp dette. Allerede i 1855 ble verdens lokalet. I 2013 var det stormøte i kafeen, og det
første sivile skirenn arrangert her, og Trysilgutten ble bestemt at kjøkkenet var neste prosjekt.
regnes som verdens eldste skiklubb. (Thorsnæs & Det ble laget budsjett og penger ble samlet inn.
Gravingen kom i gang høsten 2015, og i dag har
Haugen, 2018)
På 1960- og 1970-tallet innså noen smarte velhuset et flott og moderne kjøkken   tilpasset
tryslinger at det var et stort potensial for dets bruk. (Rydje, 2018)

Figur 2: Metode. Egenprodusert.
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Del 1 - INNLEDNING

REGIONALT PERSPEKTIV
«En region er et avgrenset geografisk område
med en eller annen form for indre enhet som
skiller det fra de geografiske områdene rundt
det» (Grefsrud et al., 2005)
Det finnes forskjellige typer regioner. Det
skilles gjerne mellom administrative regioner,
funksjonelle regioner og identitetsregioner.
Administrative regioner er resultat av politiske
beslutninger og har klare geografiske grenser.
Funksjonelle regioner er mer flytende og
områdene innenfor deler noe funksjonelt.
Identitetsregioner
kjennetegnes
ved
at
menneskene som bor i området deler en felles
kulturarv og identitet.

Øst for Trysil, på svensk side, ligger det lille
tettstedet Sälen. Ikke ulikt Trysil er Sälen en viktig
alpindestinasjon. I 2019 åpner den nye flyplassen
«Scandinavian Mountains Airport». Dette vil
ha stor betydning for Trysil. Sannsynligvis vil
flyplassen resultere i flere turister, både på vinteren

og på sommeren. Dette betyr sannsynligvis at
arbeidsmarkedet i Trysil vil styrkes og bli mer
robust. Det er samtidig en risiko for at noe av
handelen som i dag foregår i Innbygda vil flytte
seg til området rundt flyplassen.

Hamar er administrasjonssenter i Hedmark og det
største tettstedet i fylket. Hamar ligger ca. 10 mil
fra Trysil, og reisen dit tar omtrent 1,5 time med
bil. Trysil har liten utpendling, men de viktigste
pendlingskommunene er Oslo og Elverum. (Trysil
kommune, 2015).
Hamar fremstår som et tydelig sentrum i
regionen, både administrativt og med tanke på
handel og næring.

Figur 3: Kart: Trysil i et regionalt perspektiv. Egenprodusert.
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Del 1 - INNLEDNING

Grenderegion Søre Trysil

Vår oppgave fokuserer spesielt på grendesamfunnet Landsjøåsen som en representant for
grendesamfunnene i den sørlige delen av Trysil.
Dette området kan også defineres som en region.

Grendeutvalget fungerer som en paraplyorganisasjon og administrativ enhet for Søre Trysil.
Utvalget står bak nærbutikken og privatskolen
på Plassen og fungerer som et bindeledd mellom
offentlige myndigheter og innbyggerne i Søre
Søre Trysil er en funksjonell region, en identitets- Trysil.
region og til dels en administrativ region.
Det består av en rekke grender som varierer i Søre Trysil er en del av identitetsregionen
størrelse og innbyggertall. Plassen er den største Finnskogen, og mange av dagens innbyggere er
sentraliteten med barnehage, skole, nærbutikk etterkommere etter finnene som bosatte seg i
og kirke. Vårt fokusområde, Landsjøåsen, er Trysil på 1600-tallet.
den største grenda, og velhuset deres fungerer
som en kultursentralitet for Søre Trysil, med
konserter, loppemarked, bryllup, dåp og andre
arrangementer.

PLANSTATUS
I mesteparten av Trysil er arealformålet i
kommuneplanens arealdel avsatt til LNFRområde (landbruks- natur- og friluftsformål samt
reindrift). Dette gjelder også for Landsjøåsen,
men her klassifiseres det som LNFR-område
med spredt boligbebyggelse. Eiendommen ved
Åsvang samfunnshus og idrettsbanen er regulert
som friområde.
Nord i Landsjøåsen ligger hyttefeltet Nyskog.
Dette området er regulert til fritidsbebyggelse, og
er det eneste med noen tilknyttet reguleringsplan.
I forbindelse med denne reguleringen ble det
også opparbeidet ny grusvei til hytteområdet
utenom bebyggelsen på Landsjøåsen.

Figur 4: Kart: Grenderegion Søre Trysil. Egenprodusert.
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LANDSKAP - HVA ER DET?

LANDSKAPSANALYSE - NATUR OG LANDSKAP

Den europeiske landskapskonvensjonen

Landskapsbildet i Søre Trysil er dominert av det grønne evige; grønne
bølger av barskog så lang øyet kan se. Det grønne brytes tidvis opp av
en fargerik mosaikk fra lysere løvtrær. Det grønne støtter opp som en
komplimenterende bakgrunnsfarge, mens det resterende fargespekteret
trer frem i sin prakt. Man skulle tro at Søre Trysil, med sine langstrakte,
skogkledde åser, ikke er mer enn nettopp det. Gjemt innimellom det evig
grønne, finnes det verdifullt potensiale. Det finnes muligheter det blotte
øye lett kan overse. Det er når man oppdager disse man som besøkende vil
forstå, at Søre Trysil er så mye mer enn bare det evig grønne.

Den europeiske landskapskonvensjonen trådte i kraft i 2004, og har siden
hatt som formål å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere
europeisk samarbeid på disse områdene (Regjeringen, 2014).
Landskap blir i landskapskonvensjonen definert som følgende:
«Landskap betyr et område, slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat
av påvirkning fra og samspill mellom naturlige og/eller menneskelige
faktorer» (Simensen, 2012, s. 4).
Selv om ordet landskap er definert, vil landskap i praksis likevel oppleves
individuelt for hvert enkelt menneske. Landskapet favner både natur og
kultur, og menneskers personlige opplevelser til det aktuelle landskap vil
baseres på egne erfaringer gjennom assosiasjoner, minner, bruk og kunnskap
(Regjeringen, 2014). Det er den samlede verdien av disse erfaringene som
skaper egenverdi og stadkjensle.
Vi skal i det følgende kapittelet vurdere Landsjøåsens stedegne natur- og
kulturressurser, og se det i sammenheng med uttrykket «bred verdiskaping».
Dette skal gjøres i form av en landskapsressursanalyse, som deles opp i to
deler. Del 1 tar for seg landskapsanalyse, med landskapskarakterer. Del 2 tar
for seg folks relasjoner til stedet, altså; stadkjensla.

Figur 5: Kart: Høydekart Landsjøåsen og Kolos. Kilde: Geonorge, 2018.
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Områdebeskrivelse av |mulighetsområder

Trysil som del av Norge tilhører de østlige skogtraktene i landet, og
landskapets hovedform omfatter langstrakte, skogkledde åser som ligger
som et grønt teppe over landskapet. Slake skogdaler kiler seg tidvis inn i
åsmassivene, og skaper kontraster og en slakt variert topografi (Puschmann,
2015, s. 35). Sør for Innbygda ligger området Søre Trysil. Trysilelva renner
nedover mot sør, og fungerer således som en veiviser fra Innbygda mot
Søre Trysil. Ved inngangsporten i Søre Trysil ligger Kolos, et anonymt
område utad, men her finnes det verdifulle element.
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LANDSKAPSKARAKTER FOR

Trysilelven var lenge en viktig fløtningselv, og Kolosvelta var en stor del MULIGHETSOMRÅDE 1, 2 OG 3
av dette. Et gammelt kvernhus etter skogfinnene er nylig blitt restaurert i
området, og trekker på den måten frem den skogfinske kulturen. Kolos har I rapporten «Landskapsanalyse. Framgangsmåte for vurdering av
flere kvaliteter som bygger på historie, og flere begivenheter har utspilt landskapskarakter og landskapsverdi» som er utarbeidet i regi av
direktoratet for naturforvaltning og riksantikvaren, blir landskapskarakter
seg i området. Kolos blir derfor vurdert som mulighetsområde 1.
definert følgende:  
Innimellom de skogkledde åsene, ligger syv separate grendesamfunn fordelt
i Søre Trysil. De er alle sitt eget samfunn, men deler en felles samhørighet.
Den grusbelagte fylkesveien strekker seg fra grend til grend, og skaper en
livsnerve mellom dem. Ut fra hovedveien strekker de mange skogsveiene
seg, og kan lett villede besøkende.

«Landskapskarakter er et konsentrert uttrykk for samspillet mellom et
områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og
romlige og andre sansbare forhold som særpreger området og adskiller
det fra omkringliggende landskap.» (Direktoratet for naturforvaltning og
Riksantikvaren, 2010, s. 10).

Et lite stykke østover fra Kolos, ligger et fremragende grendesamfunn.
Området kalles for Nordre Landsjøåsen, men vil heretter bli omtalt som
Landsjøåsen. Her bor det mennesker som ser de gjemte mulighetene, og som
ønsker å fremme disse stedegne verdiene. Landsjøåsen blir omtalt av andre
som «eliten» av grendesamfunn. Det er ikke de stedegne naturverdiene
som er utgangspunktet for denne omtalen, men folkene som bor der. Noen
kan betegnes som ildsjeler, de som ser verdiene, og på egen initiativ gjør
noe med dem. Andre er ressurspersoner som sitter på verdifulle kvaliteter.
Bygdehuset, Åsvang samfunnshus, er hjertet i Søre Trysil. Vi ser tydelige
immaterielle ressurser i denne grenda, og har derfor utpekt Landsjøåsen
som mulighetsområde 2.

Landskapskarakterbegrepet brukes i flere klassifiserings- og analysemetoder.
I det norske «Referansesystemet for landskap» kommer det frem at
landskapskarakterer dannes av følgende landskapskomponenter og
samspillet mellom disse (Puschmann, 2015):
Hovedform
Småformer
Vann- og vassdrag
Vegetasjon
Jordbruksmark
Bebyggelse og tekniske anlegg

Vi skal videre utføre en landskapskarakteranalyse av de tre mulighetsI utkanten av Landsjøåsen ligger Landsjøen. Innsjøen skaper det største områdene, med utgangspunkt i de overnevnte landskapskomponentene
åpne rommet i hele Søre Trysil, og området huser kvaliteter som i stor grad som er aktuelle for hvert område.
kan utnyttes. Innsjøen ligger godt tilgjengelig for alle, og det er lagt til rette
for parkering og tilkomst gjennom en godt opparbeidet sti. Ved Landsjøen
kan man både oppleve skogens stillhet, men også bølgeskvulp. Her kan man
nyte nattemørkets stjerneshow uten et snev av lysforurensning, midt i den
trolske naturens nærhet. På grunnlag av de stedegne naturelementene, er
Landsjøen utpekt som mulighetsområde 3.
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Figur 6: Kart: Landskapsressurser. Egenprodusert.
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Landskapskarakter
for mulighetsområde 1 – Kolos

Ved inngangsporten i Søre Trysil ligger Kolos. Området ligger nedsenket i
et dalføre omgitt av åsformer, og omfavner deler av Trysilelven. Fylkesvei
26 skjærer seg gjennom området, og deler det således i to deler. Man
kan se tydelige ulikheter i landskapet på østsiden og vestsiden av veien.
Vestsiden, mot Trysilelven, omfatter et fuktig jordsmonn, og vegetasjonen
er påvirket av dette. Langs elveleia domineres det av mer eller mindre
vegetasjonsdekkede bredder av løsmasser. Her er det forholdsvis åpne
områder, med fragmenter av trær. Løvtrær dominerer, deriblant gråor, men
det finnes også lav vegetasjon som gress og sneller. På denne siden er det
oppført noen små hytter og bygg, men disse utpreger seg lite i landskapet.

Landskapskarakter
for mulighetsområde 2 – Landsjøåsen

Landsjøåsen ligger på en nærmere 470 meter høydekurve i landskapet, og
området skiller seg derfor ut fra resten av Søre Trysil med sitt vestgående,
luftige landskapsrom. Her kan man bevege seg fra elveleia ved Kolos, og opp
i høyden hvor man får en sjelden og langstrakt utsikt over skoglandskapet.
Snur man ryggen til det åpne utsynet, kan man bevege seg inn i de
konveksformede og skogkledde åsene som også dominerer i landskapet
her.

Småformene i landskapet innreder hovedformen. De påvirkes av berggrunn
og løsmasser, og varierer derfor i området (Puschmann, 2015, s. 35). Det
På den andre siden av fylkesveien, møter man en vegg av tettpakket skog. strekker seg et bredt bånd med den mineralfattige grunnfjellsbergarten,
Granarter dominerer, men her finner man også furu. Innimellom i skogen dyolitt, gjennom området. Dette gir opphav til en for det meste triviell flora
vil man møte på små vegetasjonsdekkede bergkoller, og landskapet er i uten store biologiske verdier. Vegetasjonen domineres derfor av gran, og
mindre skala kupert. Skoglandskapet brytes opp av den smale sideelven, tidvis furu. Det er et tydelig og gjennomgående mørkt dekke av granmoer.
Kolosstrupen, som renner inn i Trysilelven. Langs denne elven, gjemt Den sammenhengende barskogen brytes tidvis opp av løvskogens mange
innimellom barskogen, finnes det et, for mange, ukjent elvegjel.
mosaikker. Innimellom vil disse åpnes opp av myrer i ulik størrelse, som gir
lyse rom innimellom den tettpakkede skogen.
Åsavegen utspringer fra hovedveien i en østgående retning mot Landsjøåsen.
Ovenfra sees dette veikrysset som et tydelig kryss i landskapet, og området
forsterkes som en inngangsportal til Søre Trysil.

Figur 7: Kart: Arealressurser Landsjøåsen og Kolos. Geonorge, 2018.
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Landskapskarakter
for mulighetsområde 3 – Landsjøen
Man finner flere små gårdsbruk i området, men det er ellers lite dyrket
mark. Det som finnes er smått og spredt på enkeltgårder, og det meste av
jordbruksmarken ligger i solvendte lier. Flere av de små innmarksbeitene er
lagt ned, og det er lite dyrehold. Gamle jordbruksområder bærer preg av at
småbrukene innimellom skogen er lagt ned.
Bebyggelsen gjenspeiler et særegent kulturmiljø. Det kan identifiseres som
typiske gårdstun i et grendesamfunn. Tunene ligger både langs grendeveien,
men også ved småveier som utspringer seg fra grendeveien. Likevel ligger
tunene forholdsvis samlet, og omkranser Åsvang samfunnshus, som tydelig
ser ut til å være et viktig bygg i området. En av Trysils største bedrifter ligger
plassert midt i skogen, på intet ringere sted enn nettopp Landsjøåsen.

Vann- og vassdrag kan tilføye store verdier til et landskap. Slike
landskapskomponenter skiller seg tydelig ut fra det ellers skogkledde
landskapet. Landsjøen, som den største innsjøen i området, bryter opp
det grønne dalføret og skaper en tydelig kontrast, og et åpent rom midt i
det lukkede skoglandskapet. Innsjøen ligger i høyden, men likevel senket i
landskapet, og ligger derfor til rette for utsyn fra omkringliggende knauser.
Innsjøen er rammet inn av en skog som tydelig domineres av treslagene
gran og furu. Innimellom finner man assortert løvskog som bryter opp den
mørke barskogen med de lyse fargene sine. Spesielt tett innpå landsjøen
finner man flere arter med løv. Ofte brytes skogen opp av flate myrsletter i
ulik størrelse. Myrene ligger både tett innpå Landsjøen, men også flekkvis
i den omkringliggende skogen. Myrene skaper tydelige, åpne flekker i en
elles tettpakket skog. Her skapes det små idyller og rom, og de vekslende
terrengformene og landskapselementene skaper en variasjon i landskapet.
I småskala finner man alt fra bærbusker, lav, mose og sopp. Mosen ligger
som et teppe mellom trærne, og soppen dukker opp i klynger. Innimellom
trærne kan man finne en god blanding av blokkebær, blåbær, krekling og
tyttebær. Lange klaser med lav henger ned fra greinene på trærne, og
skaper en trolsk og mystisk stemning inne i skogen. Det er flere hekkende
fuglearter i området, også storfugl som orrfugl.
Beliggende tett inntil Landsjøen, gjem innimellom trærne, kan man skimte
flere små båtnaust. Ved siden av disse ligger det gjerne en robåt. Det er
utbedret en godt tilrettelagt sti på 400 meter mellom parkeringsplassen
og Landsjøen. Stien ender ved en enkel gapahuk med tilrettelagt grillplass
og utedo.

Figur 8: Landsjøen med robåt. Eget bilde.
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STADKJENSLE - KULTUR OG SAMFUNN
«Stadkjensle» er fritt oversatt fra det engelske konseptet «sense of place».
Det kan defineres som summen av opplevelse av landskap, natur, kulturarv,
folk, lyder, smaker, minne og mye mer som former forholdet vårt til et sted.
«Stadkjensle» er opplevelsen av et område som er spesielt og annerledes
enn andre områder» (Clemetsen, 2009).

Mulighetsområde 1 - Kolos

Der Søre Trysil starter, ligger Kolos; et anonymt område utad, men her finnes det gjemte historiske element. For befolkningen i nærliggende områder, kjennetegnes Kolos hovedsakelig på grunn av Kolosvelta som del av
fløtningskulturen i Trysilelva. Tømmerfløting beskrives som en stor del av
kulturen i Trysil, som har vært en av de største tømmerproduserende regionene i Norge (Puschmann, 2015, s. 36). Det fremkommer en stolthet rundt
I metoden landskapsressursanalyse kobles landskapskarakteranalysen dette temaet, og tradisjoner rundt skogsbruk står sterkt i samfunnet.
med en analyse av folks relasjoner til sine landskap. Deres oppfatninger av
geografien og individuelle relasjoner til denne, skaper en «sense of place». Godt gjemt i skogen finnes et vakkert elvejuv i Kolosstrupen. Det går en
Dette blir på norsk oversatt til «stadkjensle» (Clemetsen & Stokke, 2014, svak sti opp til juvet, og verken stien eller juvet brukes aktivt. Ildsjelen uts. 50). Som nevnt innledningsvis, vil menneskers personlige opplevelser til trykker at på tross av juvets eksotiske virke, er det fremdeles ukjent for folk
det aktuelle landskap baseres på egne erfaringer gjennom assosiasjoner, flest. «Det finnes ikke mange slike juv i området, og det er derfor ganske
minner, bruk og kunnskap (Regjeringen, 2014). Landskapskonvensjonen spesielt» (Anonym, 2018A). Det er også blitt observert bever i Kolosstruplegger vekt på relasjonene som skapes mellom mennesker og landskap, og en, og i 1998 ble det funnet en død gaupe mellom veien mot Landsjøen og
metoden om stadkjensle bygger på nettopp disse relasjonene (Clemetsen Kolosstrupen. Gauper er en sterkt truet art, og sees svært sjeldent. Dette
& Stokke, 2014, s. 50). Derfor kan det samme landskapet oppfattes ulikt fra er derfor et interessant funn, og gir en påminnelse på at området huser alle
person til person. Disse relasjonsbaserte ulikhetene, men også likhetene, de fire rovdyrartene i Norge. Lokalbefolkningen i Søre Trysil har ulike forhar vi forsøkt å innhente fra personer med relasjon til Søre Trysil.
hold til disse rovdyrene, på godt og vondt. Det er likevel enighet i at rovdyrene har en viktig plass i naturen, og skaper både spenning og interesse
I form av en stadkjensleundersøkelse har lokalbefolkning satt ord på det på ulike plan.
som former deres forhold til stedet. Vi har utført dype samtaler med
lokalbefolkning i Søre Trysil, og har forsøkt å tolke det som er blitt fortalt. Ved elveleia står flere småhytter og bygg. Det ene bygget bærer merker
Vi har hovedsakelig fokusert på Landsjøåsen, men har også pratet med fra 2. verdenskrig. Vi fikk forklart hvordan tyskerne skjøt etter to flyktende
lokale i andre grender for å få et overordnet inntrykk av hvordan det er personer, uvitende om at de skjøt etter sine egne. Tydelige spor etter kuå bo i et grendesamfunn, hvilke forhold de har til naturen i området, og lehullene kan fremdeles sees på småhyttene. Dette er et interessant histohvordan stedets kultur påvirker deres forhold til stedet.
rieinnslag fra området.
Et stykke videre sør for Kolos, blir vi introdusert for ei nyrestaurert kvern.
Dette ble fra gammelt av brukt av skogfinnene. Her kvernet de rug, som
de brukte i matlaging og bakst. Finnskogkulturen er for øvrig en stor del av
kulturen i Trysil, også i deler av Søre Trysil.
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Mulighetsområde 2 - Landsjøåsen

Landsjøåsen har i løpet av årene vokst frem som et fremragende
grendesamfunn. Der mange grender sliter med fraflytting, har Landsjøåsen
de siste årene erfart tilflytting, og i dag bor det 65 mennesker her. Det er
noe spesielt ved denne grenden, og de lokale kan best forklare hva dette
er selv. En ildsjel fra Landsjøåsen tegner et godt bilde av grenda. «Trivsel,
trygghet og tilhørighet kan være tre ord som beskriver alt som har skjedd i
grenda siden 1944 og fram til nå» (Anonym, 2018A).

i denne grenda, og ildsjelene som klarer å aktivere dem, gjør Landsjøåsen
til en helt spesiell grend.

Et eldre ektepar fra den nærliggende grenda, Galåsen, beskriver Landsjøåsen
som «eliten» av grender, og trekker frem de mange immaterielle ressursene
som grunnlag for dette. «Det kommer ikke av seg selv», sier ektemannen.
Han forklarer at enkeltindivider må fungere som initiativtakere, for at
kommunen skal komme på lag. Disse enkeltindividene; ildsjelene, legger
Dugnadsånden står sterkt, og man kan si at grenda så og si er bygd på frivillig føringen for grenda, og de klarer å legge til rette for å utnytte de ressursene
innsats. En slik dugnadsånd skaper en helt spesiell tilhørighet, og grenda blir grenda har. Om en grend har en ildsjel, vil også de resterende beboerne
noe mer enn bare et bosted - den blir som et hjem. I hjertet av grenda står automatisk bli engasjert.
grendehuset; Åsvangen. I dag bor det femte generasjons etterkommere
av dem som startet byggeprosessen i 1944. Den gang bidro samtlige Paret tegner også et bilde av hvordan grendesamfunnene i området
husstander i byggingen, og det startet med et dansebrett (som det står i fungerer, hvor hver grend har egne tradisjonelle aktiviteter. Dette er
protokollen). Året etter skulle et bryllup bidra til at danseplattingen ble til tradisjoner fraflyttede ofte kommer «hjem» for å være med på – tradisjoner
et lokale, og det har siden utviklet seg til et stort og velbygd grendehus. Det står sterkt. De beskriver også et åpent samfunn. Møter man naboen ved
er blitt lagt mye innsats, penger og frivillig tid i grendehuset som nå brukes postkassen, er det ikke uvanlig at man havner i stuen til en av dem med
svært aktivt i grenda. Her holdes «loppisen» (loppemarked), bryllup, dåp, en kaffekopp i hånden. Samtidig er det godt å kunne ha muligheten til å
foredrag, kulturkafè, konserter, nostalgibingo, 17. mai-middag, svenskeuker, være alene; å gå turer i mørket under den glitrende stjernehimmelen, i en
julebord, vintermarked og hver søndag møtes en gjeng i «systuen». «knakende stillhet» (Anonym, 2018A), med sine egne tanker. I en grend bor
Landsjøåsen Velforening, som også drives på frivillig basis, sørger for at alle man samlet, separat.
de ulike arrangementene blir gjennomført. De er likevel avhengig av hjelp,
og det finnes nok av immaterielle ressurser i grenda. Ildsjelen forklarer det
så fint med «få hus, mange ressurser» (Anonym, 2018A). Her har det bodd
oppfinnere, arkitekter, sju forfattere, lærere, ingeniører, kremmere og
lokalmatprodusenter. I dag bor det blant annet kokker som kan lage lokal
mat, bussjåfører som kan transportere mennesker, flerspråklige lokalkjente,
og flere med kunnskap om lokalhistorie. Her stiller beboere opp, ikke bare
for grenda, men også for hverandre. Ildsjelen forklarer at «mennesket står i
sentrum» (Anonym, 2018A), og understreker at det å sammen jobbe dugnad
skaper en tilhørighet og trivsel til stedet. De mange ressursene som finnes
13
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Mulighetsområde 3 - Landsjøen

I området ved Landsjøen trer den mystiske skogen frem i sin prakt. Dette er
et område som brukes aktivt til friluftsliv, både av lokale og besøkende. Her
finnes skiløyper om vinteren, og turløyper om sommeren. Området har «en
knakende stillhet, og et totalt mørke. Her finner man roa» (Anonym, 2018A).
En 400 m lang, godt tilrettelagt sti går fra parkeringsplassen og ned
til Landsjøen. Stien er bygd, som mye annet i området, gjennom
dugnadsarbeid. Ved enden av stien har en av de lokale i Landsjøåsen bygd
en gapahuk, dette i den usikkerhet om at den i det hele tatt ville bli tatt i
bruk. For å bevise at han tok feil, ble det lagt ut en «turbok» i gapahuken
av en annen lokal, med den oppfordring til turgåere å skrive noen ord for
å bevise tiltakshaveren at gapahuken brukes. Turboken var allerede godt
innskrevet da vi besøkte stedet, av både lokale og andre besøkende. De
mange frasene beskriver et velbrukt område som turgåere setter pris på. Vi
har trukket frem noen som særlig utmerker seg:

22/7 -18: “Tilbake med mor på hennes barndoms badeplass! Nydelig sted! Godt å
avkjøle seg i varmen!! Odd Magnus, Anne Karine, Hanna, Tussi (mor)”
28/10 -17: “Jeg intar min middag her i dag. Eneste lyden som er her er fra bålet.
Sjøen er mest stille, så her er det fredlikt. Geir”
27/9 -17: “En rask kvelds-tur for å se på stjernene :)
Hilsen Elisabeth, Timothy og Michelle <3”
30/10 -15: “Hei Folkens! Nå er jeg og Rocky på kaffebesøk sammen med Geir, og har
hatt det veldig kozelig.
Takk Trysil, for at æ fikk kjøpt mæ hus i Landsjøåsen, verdens vakreste sted på jord,
og det mener æ!
Ken Robert og Rocky!”
27/8 -17: “En søndag med strålende høstvær gjorde at vi tok turen hit til vårt lille
idyll <3 Grilla pølser og vært på oppdagelsesferd i skogen. Tenk så heldige vi er
som får vokse opp med denne plassen så nært <3
Klemmer fra Elida & Lukas
(mamma & pappa sier seg enige!)
PS: Blåbæra her er toppen!”
13/9 -16: “Vil bare nevne hvor fin dag jeg har hatt her i gapahuken sammen med min
kjære Torgeir. Vi tente bål å grillet og koset oss. Takk for at du har laget en så fin
plass her Geir. Mange klemmer fra Torgeir og Geir-Ivar.
Vi har allerede bestemt at vi skal campe en hel helg om litt.”
7/8 -16: “Hvor driftige folk i Landsjøåsen er, her er det blitt helt topp.
Spesielt er drivkraften til Geir stor, han er virkelig toppen efter det jeg har hørt!
Men hele grenda er jo virkelig aktive hele året! Ikke kjenner jeg til en bygd hvor det
er slik aktivitet som det er her i Landsjøåsen!!! Gleder meg til å komme hit, alltid
noe som skjer, hyggelig å være her. TAKK TIL ALLE FRA OSS PÅ ØVRE! Harald A.”
29/6 -16: “Landsjøåsen = Trysil’s Perle :)
- AK-AK :)”

Figur 9: Utsikt over Landsjøen. Eget bilde.
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Identitetsskapende aktiviteter

Det er noen gjennomgående aktiviteter i Søre Trysil som skaper identitet til mange naturnære opplevelser, og som hos dette jaktlaget, kan det etter
stedet. I samtaler med lokalbefolkningen er det noen aktiviteter som særlig noen år bli en bok ut av dem. Historier om store elgokser, nærkontakt med
bjørn, alenetid på post, samhold og natur. Dette er godt grunnlag for flotte
utmerker seg.
historier.
Friluftsliv
Som rekreasjonsområder har områdets skogtrakter en særlig stor verdi for En av jegerne på laget skiller seg ut. Han er fra Oslo, bor på Frogner, og har
friluftslivet. Skogen tilbyr ulike friluftsaktiviteter, og det er flere elementer hatt en høy stilling i en velkjent næringsvirksomhet. Han forklarer at det å
i området som legger til rette for «det enkle friluftsliv». Det finnes blant være en del av jaktlaget gir han en tydelig identitet. En av de andre jegerne
annet jaktkoier, turløyper, gapahuk med mulighet for båltenning og legger til at han i sosiale sammenkomster kan bli referert til «han jegeren»,
skogstier. På vinterstid kjøres det opp flere skiløyper i Søre Trysil, og en og påpeker at hvis ikke navnet hans blir husket, så blir han i det minste
av dem krysser området mellom Landsjøåsen og Landsjøen. Disse brukes husket som «jegeren».
aktivt av lokalbefolkningen, og gir dem mulighet til å komme seg inn
i skoglandskap på vinterstid. Det å komme seg inn i skogen er viktig for Det er tydelig at jaktkulturen bygger på tradisjoner. Fra en eldre skogeier
lokalbefolkningen,sommer som vinter. Det skapes et spesielt forhold til beskrives jakt som «Jakt er en jobb som skal gjøres om høsten» (Anonym,
skogen når man bor så tett på den. Ildsjelen forklarer at besøkende ofte 2018B). For jegerne blir det en identitet, men det hører samtidig til at
reagerer på stillheten som finnes i skogen. Dette er en stillhet de som tradisjonen bygger på et ansvar for å kontrollere elgbestanden. Fremfor
bor her er vandt med, og da blir det ikke så stille lengre. «Hvis man hører alt, det å være en del av et jaktlag, samarbeidet som foregår på post, å bo
godt etter, er det mange lyder å høre i skogens stillhet» (Anonym, 2018A). sammen i koia, tilberede mat om kvelden, samtalene og opplevelsene, alt
Beboeren tegner et bilde av det å være ute i naturen: å lytte til stillheten, dette deles som et lag.
å sette seg ned på en stokk i skogen, å tenne et bål, å puste inn frisk luft,
å lukte på bartrærne, og å titte på stjernehimmelen. Alt dette, kan enten
«Det er ikke lett å gi noe svar
på hva som er slik stas med
oppleves alene med seg selv og tankene sine, eller sammen med andre.
Jakt
«Det finnes to årstider i Trysil: før og etter elgjakta». (Anonym, 2018B) Dette
utsagnet har vært gjennomgående, og det understreker hvor sterkt elgjakta
og jaktkulturen står i Trysil. Som jegere kommer man tett innpå naturen, og
får dermed et nært forhold til natur og en forståelse for dyreliv. I møte med
et lokalt jaktlag, får vi et tydelig innblikk i hva det betyr å være en jeger
og hvordan dette er identitetsskapende. Her har hver og enkelt sitt eget
kallenavn; kokken, junern, piersen, snikkern og mekkern. Som jeger får man

å tilbringe timer inn med en
furustamme, uten annet selskap
en den skogen en sitter i. For
folk som ikke jakter, er ikke
dette lett å forstå, men vi som
er bitt av basillen, skjønner uten
videre at det er slik – for det er
jo slik det skal være. Så fort jakta
er over, begynner vi å glede oss
til neste høst» (Melby, 1997, s. 3.)

Figur 10: Trysilelva. Eget bilde.
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STADSKJENSLA + LANDSKAPSANALYSE
= LØSNINGER
Oppsummering

Innledningsvis ble det nevnt at det finnes mye det blotte øyet ikke kan se
i området Søre Trysil, og det er ingen tvil om at dette stemmer. Analysen
har tydelig bevist at det finnes ulike ressurser knyttet til områdene som
kan legges til rette for utvikling. Vi ser et tydelig mønster for hvor de ulike
ressursene befinner seg. Der Kolos bygger på historie langs elven, er det
nettopp dette som blir trukket frem som viktige elementer: Trysilelven,
elvejuvet og historien i området. Dette vil være grunnlag for gode
opplevelser her. Landsjøåsen skiller seg ut på den måten at de viktigste
ressursene er immaterielle, og her er det menneskene som er verdifulle.
Ved Landsjøen er det innsjøen i seg selv som kan utnyttes, men det finnes
samtidig en trolsk og mystisk atmosfære i skogen. Alt dette er pakket inn
i «skogens stillhet». Identitetsskapende aktiviteter, som jakt, er en stor del
av kulturen i Trysil, og det kommer tydelig frem i møte med personer i
området.

Figur 11: Utedo ved Landsjøen. Eget bilde.

Stadkjensla kombinert med landskapsressursanalysen kan legge grunnlag
for fremtidige tiltak og forvaltning av området i Landsjøåsen, og det er
disse verdiene vi vil basere tiltakene på i de utvalgte mulighetsområdene.
Den foreliggende stadkjensla og landskapsanalysen skal legge til grunnlag
for løsninger innen verdiskaping i de utvalgte mulighetsområdene.

Figur 12: Landsjøen. Eget bilde.
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BRED VERDISKAPING
Landegrenser har i løpet av de siste 100 årene blitt
åpnet og teknologiske fremskritt har bidratt til å
gjøre verden mer tilgjengelig. Flere vil bo i byer,
og rurale strøk sliter med fraflytting. Samtidig
motsetter mange seg disse prosessene. Lokale
finner verdier i sine lokalsamfunn, og ønsker å
leve i bærekraftige bygder og grender. Med store
utfordringer som mangel på arbeidsplasser og
stadige nedleggelser av servicetilbud, hvordan
kan disse lokalsamfunnene bevares? Hva er
forutsetningene for «overlevelse»? Kanskje
ligger løsningen i en bevisst aktivering av
ressursene som finnes i landskapet, kulturen og
lokalbefolkningen?

Bred verdiskaping ser på sammenhengen mellom
de ulike formene for bærekraftig verdiskaping.
Samtidig blir dette satt i sammenheng med ulike
sektorer. Vi vil utvikle spesifikke strategier som er
rettet mot områdene, med den forutsetning at
man klarer å få til eit gjensidig samspill mellom de
ulike formene for bred verdiskaping (Brandtzæg
& Haukeland, 2010).

Med grunnlag i den foreliggende teksten, vil vi
analysere hvilke områder som kan skape verdi
ved å aktivere de stedegne ressursene. Dette
skal gjøres i form av en mulighetsstudie, med
underliggende strategier og tiltak.

Verdiskapning som tar utgangspunkt i de samlede
ressursene som finnes i landskapet, kulturen og
menneskene kalles for bred verdiskaping. Målet
vårt er å identifisere disse natur- og kulturressurser
i utvalgte områder i Søre Trysil, og hvordan man
potensielt kan ta nytte av disse ressursene for å
utløse en samfunnsmessig verdiskaping. Dersom
man legger til rette for verdiskaping skal det virke
verdifullt for lokalsamfunnet, og samtidig ta vare
på naturverdier på langt sikt (Miljødirektoratet,
2005).

Figur 13: Det bærekraftige utviklingshjulet.
Kilde: Haukeland, 2010, s. 45.
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MULIGHETSSTUDIE
Med utgangspunkt i landskapsressursanalysen har vi kommet frem til denne mulighetsstudien.
Her har vi identifisert kvaliteter og muligheter som finnes i områder som er spesielt egnet for utvikling.  

Figur 14: Kart: Mulighetsstudie. Egenprodusert.
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STRATEGIER
Strategi 1:
Aktivering av ressurspersoner

Strategi 2:
Kunnskapsbygging og opplevelser

Strategi 3:
Opplysning og tilgjengelighet

Grendesamfunnene i Søre Trysil består av små
samfunn med få mennesker og begrensede
økonomiske ressurser. Dersom grendesamfunnet
skal overleve og verdi skal skapes, kreves det
lokalt engasjement, samarbeid, ledelse og
gjennomføringsevne. En forutsetning for å lykkes
med lokal samfunnsutvikling er å identifisere og
aktivere lokale ressurspersoner.

Kunnskapsdeling skjer når mennesker møtes.
Ved å legge til rette for interaksjoner mellom
lokalbefolkningen og tilreisende, kan opplevelser
designes med grunnlag i unike historier og lokal
kunnskap. Disse opplevelsene kan inneholde
elementer som tilfører kunnskap til de tilreisende,
men kan også baseres på stedegne verdier.

Slik situasjonen er i dag, er grendesamfunnet
Landsjøåsen relativt skjult for omverden. Det
samme gjelder for resten av Søre Trysil. Det er en
forutsetning at turister og tilreisende blir bedre
opplyst om området, og at området gjennom
dette blir gjort mer tilgjengelig. Kolos ligger ved
fylkesvei 26, og er det første man kommer til hvis
man kjører fra Innbygda mot Landsjøåsen. Dette
området har gode forutsetninger for å kunne
utvikles til å bli et godt informert område, og kan
fungere som en veiviser mot Landsjøåsen. Det
bør iverksettes tiltak som tydeliggjør at området
mot Landsjøåsen er en omvei det er verdt å ta.

I de utvalgte mulighetsområdene finnes det
ulike kvaliteter som kan gi grunnlag for unike
opplevelser. Disse kvalitetene kan settes inn i
et kommersielt system med fokus på nyskaping
som grunnlag for verdiskaping. Det som av
lokalbefolkningen blir ansett som “vanlige”
ressurser, kan med nytenking utvikles og brukes
på en annen måte. Denne tenkningen kan både
bygge på læring gjennom opplevelser (kunnskap),
men også på opplevelsen i seg selv.

Å kunne benytte mennesker med riktig
kompetanse, på de riktige aktivitetene og det
rette tidspunktet, er en nøkkelfaktor for å få
best mulig resultat. Landsjøåsen har svært gode
forutsetninger for å sette denne strategien i
verk. Menneskene som er tilknyttet Landsjøåsen
er språksterke, har engasjement, kjærlighet til
stedet og en rekke kompetanseområder som kan
bidra til bred verdiskaping. Tiltakene koblet til
denne strategien vil fokusere på å aktivere disse
immaterielle ressursene, på ein slik måte at det Tiltakene knyttet til denne strategien vil bygge
vil gi verdi til lokalsamfunnet.
på formidling i ulike former, men også nyskaping
i opplevelser. Formidlingen kan være en del av
opplevelsen, men det er ikke en forutsetning. Alle
opplevelsene vil bygge på de stedegne verdiene,
og ressursene som finnes i områdene.

Det å opplyse om at “her skjer det noe” kan skape
interesse for stedet, og kan føre til at mennesker
undersøker området videre. I denne sammenheng
er det viktig at stedene som blir besøkt også
er tilgjengelig, at det skal føles enkelt og trygt
for besøkende å besøke dem. Tiltakene som
iverksettes under denne strategien vil fokusere
på nettopp dette.
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TILTAK
Tiltak ved Kolos
Tiltak 1: Skilting

Tiltak 2: Inngangsportal

Dette tiltaket er knyttet til strategien om opplysning og tilgjengelighet,
men vil også gå under strategien kunnskapsbygging og opplevelser. Kolos
kan fungere som et informasjonssted for Søre Trysil, hvor skiltingen kan
formidle den stedegne historien for området. Dette kan utføres ved:

Dette tiltaket er knyttet til strategien om opplysning og tilgjengelighet. Slik
situasjonen er i dag, er det ingen tydelige tegn på at man er kommet til Søre
Trysil. Dette kan forbedres ved å bruke Kolos som en tydelig inngangsportal.
Inngangsportalen kan stå over fylkesvei 26, med den tydelige logoen til
«SØRE». Inngangsportalen vil være tilknyttet en rasteplass med et stort
informasjonsskilt (fra tiltak 1).

Et stort informasjonsskilt: Vi ønsker å utbedre muligheten
for informasjon ved Kolos om hele Søre Trysil, men spesielt
mulighetene som ligger ved Landsjøåsen. Dette kan utføres ved å
sette opp et informasjonsskilt over området Søre Trysil, med kart
over grendesamfunnene, turstier, og andre opplevelsesbaserte
områder. Skiltet kan fremheve Landsjøåsen, og fylkesveien som
åler seg innimellom grendesamfunnene. Veien kan omtales som
“den gyldne omvei”.

Tiltak 3: Hot-spot

Dette er et tiltak som er knyttet til strategien om kunnskapsbygging og
opplevelser. Det finnes et lite omtalt elvejuv i skogen over Kolos. I dag er
dette en gjemt perle, som kan utvikles til å bli en hot-spot i området. Dette
kan gjøres ved å lage en bro over juvet, slik at man får muligheten til å ta
gode bilder, men også lage en nedstigning til kulpen nedenfor fossen. Her
Flere små skilt rundt i Kolos: Området rundt Trysilelven har flere kan det da være muligheter for å bade om sommeren. Slike enkle tiltak kan
historiske hendelser. For å formidle disse til tilreisende, kan man gjøre området mye mer attraktivt.
sette opp informerende, små skilt i områdene der begivenhetene
har tatt plass. Eksempelvis kan det settes opp et lite skilt ved
byggene der det fremdeles er kulehull fra 2. verdenskrig. Et annet
skilt kan settes opp ved Kolosveltaen, akkurat der tømmeret en
gang ble ført ned i elven, som kan formidle den prosessen og
historien rundt dette.
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Tiltak ved Landsjøåsen
Tiltak 1: Kultursti

Tiltak 2: Samfunnshus som base

Tiltak 3: Lokalpersoner som formidlere

Dette tiltaket er knyttet til opplysning og
tilgjengelighet, men også til kunnskapsbygging
og opplevelser. En universelt utformet kultursti
mellom Landsjøåsen og Landsjøen vil skape en
forbindelse mellom disse områdene. Kulturstien
vil være godt tilrettelagt og tilgjengelig for alle.
En kultursti vil hovedsakelig formidle noe til de
som går på den gjennom skilting, som kan være
basert på lokal kultur og historie.

Dette tiltaket vil knyttes opp mot alle de tre
strategiene; kunnskapsbygging og opplevelser,
opplysning og tilgjengelighet og aktivisering av
ressurspersoner. Åsvang samfunnshus har alt
tilrettelagt for at det i større grad kan benyttes
på flere områder. For å utløse dette potensiale
kan det:

Dette tiltaket vil hovedsakelig knyttes til
strategien som omfatter aktivisering av
ressurspersoner, men også til strategien for
kunnskapsbygging og opplevelser. Tiltak som
aktiver er de immaterielle ressursene i grenda er:

Brukes som base for leirskole/		
aktivitetsskole
Brukes som serveringssted for lokalmat
Brukes som et informasjonssted
Brukes som et kulturhus for hele Trysil
Markedsføre Åsvang samfunnshus som
«hjertet av Søre Trysil»

Figur 15: Kultursti. Egenprodusert.

Å bruke de som lokale formidlere gjennom
guiding, eksempelvis på kulturstien.
Aktuelle temaer er den lokale jaktkulturen
og den mystiske finnskogkulturen. De
kan også formidle annen kunnskap
knyttet til friluftsliv, som «hvordan man
lager et bål», «hvordan kan man spore en
elg», eller «tenk som en bjørn».
Bruk av ressurspersoner som en del av en
“pakke”. Bussjåføren i grenda kan
eksempelvis hente mennesker i Innbygda
og transportere de til Landsjøen. Her får
de servert lokal mat i Åsvangen
samfunnshus, som kokken i grenda har
tilberedt. Deler av maten kan være elg,
som er skutt av en lokal jeger. Desserten
kan inneholde bær som er plukket av en
lokal turgåer.
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Tiltak ved Landsjøen
Tiltak 1: Koier

Tiltak 2: Robåtutleie

Tiltak 3: Stjernetårn

Dette tiltaket vil være knyttet til strategiene
kunnskapsbygging og opplevelser og aktivisering av ressurspersoner. Området mellom
Landsjøåsen og Landsjøen har grunnlag for å
skape naturnære opplevelser. Dette kan oppleves
gjennom møte med ville dyr og andre arter, den
trolske stemningen i skogen, eller den generelle
stillheten og roen.

Dette tiltaket vil være knyttet til strategiene
kunnskapsbygging og opplevelser. Landsjøen
skiller seg ut i landskapet, og det å bruke innsjøen
til opplevelser vil skape variasjon. Det er allerede
båter som ligger langs vannet, men en god del av
disse er private. Som et tiltak kan man opprette
utleie for robåter. For at det skal være lønnsomt
for grendesamfunnet, kan en mulighet være å
betale leie for båt ved Åsvangen samfunnshus.

Dette er et tiltak som knyttes til strategien
om kunnskapsbygging og opplevelser. Som
tidligere nevnt, er Landsjøen forholdsvis senket
i landskapet, noe som gjør at det er minimalt
med lysforurensning her, og stjernehimmelen får
dermed komme frem i sin fulle prakt.
Det vil være et universelt utformet rampe opp
i stjernetårnet, slik at alle skal ha muligheten til
å oppleve nettopp dette. Likevel skal det også
være mulig å bruke på dagtid, og i skumringen
som et utkikkstårn etter ville dyr. Stjernetårnet
vil ligge i et opplevelsesområde i nærheten til
den eksisterende gapahuken, badeplassen, og
den universelt utformede stien. Slik kan området
trekke flere besøkende og bli mer anerkjent for
tilreisende.

Som besøkende er det flere elementer som kan
være interessante å oppsøke, og hva er vel mer
opplevelsesrikt enn å oppleve dette i en ombygd
koie midt inne i skogen. Vi ser for oss at gamle
(eller nye) koier kan brukes som overnattingssted
for besøkende. Disse koiene vil være primære,
hvor hovedfokus er å danne en naturnær
opplevelse i skogens stillhet. For at livet i skogen
skal føles så nærme som mulig, ser vi for oss at
den ene veggen vil være laget av glass. Det kan i
tillegg skapes opplevelser knyttet til koiene, hvor
lokalpersoner kan fungere som formidlere.

Figur 16: Koie i skogen. Egenprodusert.

Figur 17: Stjernetårn ved Landsjøen. Egenprodusert.
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Figur 18: Oppsummering av tiltak. Egenprodusert.
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AVSLUTTENDE ORD
I denne oppgaven har vi fokusert på identitet, lokalsamfunn og verdiskaping. En slik tankegang kan i tillegg indikere hvordan de nærliggende
Vi har sett at Landsjøåsen er en grend hvor folk trives og vil fortsette å bo. grendesamfunnene kan fremmes. Grendesamfunnene i Søre Trysil ligger
Vi innledet denne oppgaven med følgende spørsmål:
spredt, med Åsavegen som åler seg gjennom dem. Veien blir selve
livsnerven, med Landsjøåsen som “hjertet” i Søre Trysil. Stikkordet er
Hvordan kan man stimulere til bred verdiskaping, og samtidig ta vare samarbeid, og at man står sterkere sammen. Hvis alle de nærliggende
på stedegne verdier i grendesamfunnet Landsjøåsen? Og hvordan kan grendesamfunnene klarer å identifisere sine stedegne ressurser, og
grendesamfunnet i Landsjøåsen gjennom sine strategier fremme andre utvikle nyskapende strategier for å aktivere disse, vil dette kunne styrke
nærliggende grendesamfunn?
grendesamfunnene i felleskap. Grendesamfunnene kan i tillegg sette felles
mål og danne strategier som vil styrke grendene hver for seg, men også i
Hvert av mulighetsområdene har forskjellige kvaliteter. Ved Kolos finnes fellesskap.
det ulike kulturelle elementer som kan utnyttes og skape verdi, men det
viktigste tiltaket er å fremme Kolos som en inngangsportal til Søre Trysil. Landsjøåsen, med sine ressurspersoner, sitt engasjement, velet, og
I Landsjøåsen er det menneskene som er den viktigste ressursen. Ved samfunnshuset, kan gå foran som et eksempel. Samtidig er de frivillige
Landsjøen fremstår den stedegne naturen som den største kvaliteten. pågangskreftene avhengig av hjelp fra kommunal sektor. Kommunen
Basert på dette har vi fokusert på tiltak som kan fremme verdiene i hvert har ansvar for utvikling og samfunnsplanlegging i hele kommunen, også
område, og slik sett stimulere til bred verdiskaping i Landsjøåsen. Ved å i de små grendene. Grendene og Trysil kommune burde derfor styrke
aktivere ressurspersonene i Landsjøåsen vil man legge føringen av utvikling samarbeidet seg imellom. Dette vil kunne bidra til mer helhetlig utvikling
i lokalbefolkningens hender.
og styrke grendenes overlevelsesevne. Eksempelvis er enkeltindividene
som initiativtakere ofte avhengig av støtte fra kommunen for at idèene
Landsjøåsen vil være avhengig av de to andre områdene for bred deres skal kunne bli realisert.
verdiskaping i grenda. Ved å fremme Kolos som inngangsportal, og gjennom
dette synliggjøre Landsjøåsen, vil det skapes en bedre sammenheng mellom Norge er et langstrakt land med tradisjon for spredt bebyggelse.
disse områdene. Etablering av kultursti mellom Landsjøåsen og Landsjøen Urbaniseringsprosessen skjer over hele verden og stadig flere vil bo
vil forenkle tilgangen til naturskjønne opplevelser og dermed gi økt i urbane strøk. De norske bygdene og grendene sliter derfor med
verdiskaping. Landsjøåsen alene kan ikke stå for den brede verdiskapingen fraflytting og nedleggelse av arbeidsplasser og servicetilbud. Dersom
i grenda, men ved å også utvikle de nærliggende områdene, vil verdiene i grendesamfunnene skal overleve må menneskene som bor der ta saken i
Landsjøåsen fremmes og slik kunne komme til virke.
egne hender. De må identifisere sine stedlige ressurser og de må etablere
sterke samarbeidsnettverk. Grendefolket liker roen, luften og skogen. De
vil fortsette å bo, stifte familier og bli gamle i grenda. Med engasjement,
samarbeid, kreativitet og pågangsmot vil de forhåpentligvis kunne fortsette
med dette.
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1. Innledning

Vi er fire masterstudenter innenfor fagfeltene landskapsarkitektur, naturbasert
reiseliv og by- og regionplanlegging, ved Norges Miljø- og Biovitenskapelige
Universitet (NMBU). Dette er vår besvarelse på oppgave 1 i faget Strategisk
Landskapsplanlegging (emnekode LAA360) høstsemesteret 2018. Hvert år tar dette
faget for seg nye caseområder. Området vi har tatt for oss i år er Trysil kommune.
Klassen er inndelt i grupper som skal ta for seg ulike tematikker og avgrensede
områder av kommunen. Vår gruppe har fått tildelt området Fulufjellet Nasjonalpark.

Oppgaven
Oppgaven går ut på å lokalisere og identifisere ulike ressurser og mulighetsområder
i tilknytning til Fulufjellet Nasjonalpark. På bakgrunn av disse registreringene skal vi
utarbeide overordnede strategier som skal fungere som et grunnlag for en helhetlig
områdeutvikling (Hentet fra oppgaveteksten).

Figur.1: Lokalisering av Trysil kommune
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1.1 Metode

STADKJENSLEANALYSE
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Stadskjensleanalyse handler om å kartlegge hvordan
innbyggere og tilreisende oppfatter et sted, deres
relasjoner til stedet og de verdier ved stedet som
er viktige for dem (Clemetsen, 2012, s. 4). Målet er å
finne identiteten til et sted. Stadskjensleanalysen er
gjennomført ved intervjuer av nøkkelpersoner samt
mer uformell dialog med lokalbefolkningen gjennom
feltuka i Trysil. I ettertid er det gjort litteratursøk og
lest gjennom annen litteratur, som for eksempel
bygdebøker. Ut fra denne informasjonen er det laget et
sammendrag av stadkjenslen.

S
UR

Metoden som er brukt
i denne oppgaven er
landskapsressursanalyse. Prosessen startet med å se
på området for og danne oss et inntrykk av Trysil ved
bruk av kart og lettere undersøkelser. Tidlig i prosessen
hadde vi en feltuke i Trysil. I feltuken var målet vårt
å få et helhetsinntrykk av Trysil, områdene rundt
Ljørdalen og Fulufjellet nasjonalpark. Vi snakket med
nøkkelpersoner i Trysil og lokalbefolkning i Ljørdalen
for å lære om folkene, naturen, geografi, demografi,
tradisjoner og historie. I nasjonalparken gikk vi turer på
både norsk og svensk side for å se på tilrettelegging
og utforming av nasjonalparken. Målet var å oppnå
forståelse for deres oppfatning av områdene rundt seg,
og om dem selv som lokalsamfunn. Vi fikk høre historier
fra fortiden, hva som skjer i dag og hva folk tenker om
tiden framover i Ljørdalen og omegn. Etter feltuken ble
landskapsressursanalyse (LRA) brukt som metode, denne
metoden er laget for å kunne identifisere og beskrive
landskapet som en ressurs som kan brukes videre i
stedsbasert verdiskapning. Landskapsressursanalysen
består av en stadskjensleanalyse (sense of place) og
en landskapsanalyse (Clemetsen og Johansen, 2015,
s.6). Metoden bygger på intervjuene og befaringene
fra feltuken, samt innhenting av informasjon på nett,
kartdata, rapporter og litteratursøk.
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PS
A
SK
D
N
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Landskapsressursanalyse

Figur.2: Diagram landskapsressursanalyse

Landskapsanalysen handler om å dokumentere
og kartlegge; stedets omgivelser, konkrete fysiske
innhold, aktiviteter og områdets ressurser, egenskaper
og særpreg knyttet til stedets fysiske landskap og
arealbruk (Clemetsen, 2012, s.4). Landskapsanalysen
brukes ofte som et verktøy for å skape en felles arena
hvor ulike deltakere kan møtes, både fagfolk og lekfolk.
I vår oppgave fungerer analysen som en arena for
felles forståelse over kvalitetene i Trysil, Ljørdalen og
Fulufjellet nasjonalpark. Clementsen og Knagenhjelm
(2010, s. 5) nevner temaer for landskapsanalyse som
vi har sett på og revidert i forhold til vårt sted ved
etablering av egne relevante kategorier.

Landskapsressursanalysen la grunnlaget for å avklare landskapets muligheter og potensiale. Vi har ut i fra
analysene valgt å dele landskapet inn i 3 mulighetsområder. Deretter har vi valgt å fokusere på ett av disse
delområdene og lage 3 hovedstrategier for dette delområdet. I strategiene kommer vi også med eksempler
på konkrete tiltak som kan implementeres for å kunne gjennomføre de overordnede strategiene og svare på
problemstillingen. Avsluttningsvis brukes attraktivitetspyramiden for å reflektere over hvordan strategiene vi
utvikler kan styrke områdets attraktivitet i henhold til de faktorene den omfatter (Vareide, 2011).
Vil vi ikke ta hensyn til landegrenser på noen annen måte enn det de utvalgte problemstillingene for oppgaven
avgrenser. Nasjonalparken som en helhet vil være det som blir referert til når navnet Fulufjellet Nasjonalpark
brukes.
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1.2 Innledning til området

Den svenske siden er opparbeidet og tilrettelagt
for turisme i en mye større grad enn den norske
siden, og er også kjent som en av de mest besøkte
nasjonalparkene i Sverige (Fredman & Haukeland,
2016, s. 143). Nasjonalparken på svensk side er
delt inn i forvaltningssoner som har forskjellige
verneregler og grad av tilrettelegging, dette påvirker
besøksmengden i de ulike delene av nasjonalparken.

Overnight cabins

Rösjöstugorna
Bergådalsstugan
Tangsjöstugan
Tangådalsstugan
Björnholmsstugan

6 beds
3 beds
12 beds
3 beds
12 beds

About 1 km before Björnholm Cabin there is parking
for those who wish to start their hike here.

Rest cabins

With fireplace, firewood, axe and saw.

Cabins for rent

These cabins have beds with mattresses, pillows and blankets.
Access to a fireplace, firewood and axe, as well as gas plates and
kitchen equipment. You can also rent a boat here, to take you out on
the lakes.
At Rösjön there is also a sauna.
Rösjöstugorna
Harrsjöstugan

32 beds
4 beds

Contact the Fulufjället Visitor Centre for the cabin steward’s contact
information or visit www.sverigesnationalparker.se/fulufjallet.
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Figur.3: Reklame for Scandinavian Mountains, nye flyplassen Sälen/
Trysil
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Fulufjellet er et fjellområde og én nasjonalpark, men på
tvers av to nasjoner og to forvaltninger. Nasjonalparken
forvaltes gjennom to ulike systemer med ulike
vernevedtekter. På den svenske siden er nasjonalparken
forvaltet av Dalarne län og på norsk side av Trysil
kommune sitt nasjonalparkstyre (Nasjonalparkstyret,
b). Men det er allikevel en helhet. Etter Artikkel 9 i
Europeisk landskapskonvensjon (2009) er det en sterk
oppfordring å ha samarbeid i forvaltningen av slike
landskapsområder på tvers av landegrenser. Med
grunnlag i dette fikk Nasjonalparkstyret for Fulufjellet
og Länsstyrelsen Dalarna godkjent økonomisk støtte fra
Interreg Sverige-Norge for å lage og gjennomføre en
grenseoverskridende besøksstrategi for nasjonalparken
i perioden 2016-2018. (Nasjonalparkstyret, b).

CABINS ON THE MOUNTAIN
With bunks. Access to a fireplace, firewood, axe and saw.
Bring your own alcohol or gas stove to cook food,
as well as your own sleeping bag and sleeping mat.

Be
r

Trysil er en kommune som ligger krøket inn mot sverige
og i dette grenselandet ligger Fulufjellet Nasjonalpark.
Langs den vestvendte siden av nasjonalparken ligger
dalføret Ljørdalen. Her har det bodd mennesker i over
3000 år (Miljødirektoratet, 2014). Dalføret følger elva
Ljøra som krysser over svenskegrensa både i nord
og sør. Dalføret består av små grender og vil være en
essensiell del for vårt videre arbeid med oppgaven. Den
svenske siden av fjellområdet ble gjort til Nasjonalpark i
2002 (Nasjonalparkstyret, a). Ti år senere fulgte norske
myndigheter etter og gjorde ved kongelig resolusjon
29. april 2012 den norske siden av Fulufjellet til en
nasjonalpark (Nasjonalparkstyret, a). Til sammen dekker
de to nasjonalparkene et areal på ca. 470 km2, hvorav
82,5 km2 er på norsk side og 385 km2 er på svensk side
(Nasjonalparkstyret, a).

il B
Sti t ry n flå e t

Björnholmsstugan

Storbekkåsen

Drökkjekjeldvegen

Border of nature reserve
Fulufjället National Park zone borders

Ljørdalen

County Administrative Board of Dalarna 2006-06-05
Editing of digital map data from Lantmäteriet,
Vägkartan and Fjällkartan case 106-2004/188W.

Figur.4: Bilde på tur mot Old Tjikko i Fulufjellet Nasjonalpark,
sammen med logo for Interreg Sverige-Norge

Figur.5: Turistkart over Fulufjellet nasjonalpark med både norsk og
svensk side

60% av nasjonalparken på svensk side har et strengt vern (Greider, 2012, s. 32), der er det blant annet ikke
lov til å jakte og fiske. Andre soner har derimot tilrettelegging, og i besøkstellinger gjort av ETOUR, var det i
2014 over 32 000 registrerte passerende gjester på den tilrettelagte stien inn til Njupeskäret på svensk side av
nasjonalparken ((Fredman, P. Wikström, D. 2015, s.41 ). Ifølge en rapport fra NINA er det generelt få besøkende
på den norske siden av Fulufjellet Nasjonalpark i forhold til andre nasjonalparker i Norge og den svenske siden
av nasjonalparken (Wold & Selvaag, 2016, s. 52). I slutten av 2019 skal den nye flyplassen i Sälen åpnes for trafikk
(Scandinavian Mountains). Den ligger kun 32 minutter med bil unna Ljørdalen grend, som er nærmeste tettsted til
nasjonalparken, og ligger rett ved den norske hoved-innfallsporten, Storbekkåsen og Fulufjellet Alpinsenter. Dette
er en mulig positiv faktor for flere besøkende til Fulufjellet Nasjonalpark, også i Ljørdalen.
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1.3 Problemstilling og mål

Hvordan kan Fulufjellet Nasjonalpark være en ressurs for en bred verdiskaping i lokalsamfunnet i Ljørdalen?
Problemstillingen vil bli svart på ved hjelp av mulige strategier som forklart i metodedelen. Videre ønsker
vi å svare på følgende to underproblemstillinger med utgangspunkt i disse strategiene:
- Kan utvalgte strategier i Ljørdalen fremme Fulufjellet Nasjonalpark som helhet?
- Kan utvalgte strategier føre til større attraktivitet i Ljørdalen?
MÅL

Målet er å se på hva slags rolle nærhet til en nasjonalpark
kan spille for utviklingen av et lokalsamfunn, altså
hvordan Fulufjellet Nasjonalpark kan fungere som en
ressurs for utvikling i området.

§1 VERNEFORMÅL

“Formålet med Fulufjellet nasjonalpark er å bevare et stort
naturområde som inneholder særegne, representative
økosystem som er uten tyngre naturinngrep, herunder
artsfattig fjellvegetasjon og artsrik barskog.
Allmennheten skal gis anledning til uforstyrret opplevelse
av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt
friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging”
(jf. Forskrift om Fulufjellet nasjonalpark, 2012, §1)

”BRED VERDISKAPNING”

Med bred verdiskaping er målet å gi grunnlag for
sysselsetting og verdiskaping basert på ressursene
som finnes i naturarven og kulturarven i det området,
på en måte som er bærekraftig og tar vare på naturen
og kulturens mangfold (Telemarksforsking, 2011).
Bred verdiskaping handler ikke kun om økonomisk
verdiskapning men et bredere verdiskapningsperpektiv
som også omfatter sosial, miljømessig og kulturell
verdiskaping. (Haukeland, 2010, s. 172). Det er denne
verdiskapningen vi ønsker å ta utgangspunkt i denne
oppgaven, og vi har laget tre kvaliteter vi fokuserer på.

Når vi skal vurdere mulighetsområdene ønsker vi
hovedsakelig å fokusere på følgende kvaliteter for bred
verdiskaping; engasjement, kultur og naturkvaliteter.
Engasjementet går ut på faktorer som ildsjeler,
næringsgrunnlag, eksisterende tilbud, tilrettelegging,
mulighet for etablering og befolkningstetthet. Kultur
vil gå ut på faktorer som eksisterende kulturminnene,
tradisjoner, kulturlandskapet og setre. Den siste kriteriet
er naturkvaliteter og går ut på faktorer som tilgang til
nasjonalparken, stier, tetthet av bemerkelsesverdige
naturopplevelser, spesielle typer natur og dyreliv.
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2. Landskapsressursanalyse
2.1 Stadkjensle
Måten man ser på landskapet vil være formet av de
sanseopplevelser, men også tradisjoner man er kjent
med (Roe, 2012, s 194). Stadkjenslen til de lokale i
Ljørdalen oppleves som sterkt lokalt forankret, også
på forskjellige steder innad i Ljørdalen. Det har opp
igjennom tidene eksistert flere grender i dalen, og
de lokale uttrykker en sterk tilhørighet til sin egen
grend. Spesielt oppleves et skille mellom nord og
sør i Ljørdalen. Grendene er i dag fremdeles viktige,
men befolkningen er mindre og det er færre aktive
grendesamfunn i dalen. Følelsen av stillhet og ro er et
gjennomgående tema i våre samtaler med de lokale
både i Ljørdalen og Trysil generelt. Det er en viss
naturfølsomhet som hører med her, en form for ro en
nesten kan ta og føle på.
Stadkjensle kan bli formet gjennom en opplevelse av
det landskapet en er i, eller skapes over tid gjennom
sanselige erfaringer, følelser og assosiasjoner (Roe,
2012, s 194). Bjørnen i området er noe flere i Ljørdalen
har tatt opp i samtalene med oss. De fleste har et
forhold til dyret som det finnes mye av i området, og
flertallet nevner bjørnen som noe de vet er spesielt,
men som oppleves som noe hverdagslig for dem. Det
oppfattes en viss stolthet rundt rovdyrene, og det er
klart at dyrene har en sentral rolle i områdets historie
og kultur.

Figur.6: Bakken i Ljørdalen, stabburet til venstre er det eldste bygget i Ljørdalen(1684)

Fulufjellet Nasjonalpark er en relativt ny park og fikk en
del lokal motstand i sin opprettelse, men har nå fått en
generell aksept av lokalbefolkningen. Nasjonalparken
blir blant de lokale forbundet med tur, jakt og fiske.
Gjennom intervjuer med enkelte av lokalbefolkningen i
Ljørdalen og politikere i kommunen har vi fått et inntrykk
av at utviklingen generelt i Ljørdalen har stagnert, men
at det er ønskelig fra begge parter å snu denne trenden.
Figur.7: Noen av de store dyrene som bor i området, minus bjørn

Figur.8: Store uthuggede trysilsandsteiner til markering av hovedinnfallsporten til den norske siden av Fulufjellet Nasjonalpark
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2.2 Lokalhistorie
Det har vært en sammenhengende bosetting i Ljørdalen
fra eldre steinalder og fram til i dag. Dette kan man se
etter en rekke historiske funn. Spor av flint sier at de
som bodde i Trysil hadde kommunikasjonsnettverk
som strakte seg utover Trysilområdet og til områder
der flint forekommer naturlig som Skåne eller Danmark
(Trysil Kommune, b, 2018). Det er også her i Ljørdalen
at en finner de eldste sporene etter jordbruk i hele
Trysilområdet. Funnene tyder på at folkene som bodde
her har livnært seg av jakt, fiske, jordbruk og skogbruk
(Trysil Kommune, b, 2018). Ut fra Riksantikvarens

registrering av kulturminner finner en i Ljørdalen alt fra
fangstlokaliteter til gravminner og boplasser, bosetning
og aktivitetsområder (Riksantekvaren, 2018).
En viktig ressurs for Ljørdalen har alltid vært skogen
og skogsdriften. Før etableringen av Støa kanal i 1859
eksisterte det ikke en naturlig forbindelse til Sverige,
og skogene i Ljørdalen vokste seg store og tette.
Kanalen åpnet opp muligheten for å fløte tømmeret
ned Ljøravassdraget, gjennom Støa kanal og videre
inn til Sverige. Dermed var skogen, skogsdrifta og

støakanalen en svært viktig arbeidsplass for veldig
mange i Ljørdalen. Støakanalen ble nedlagt i 1901
(Kulturstiftelsen Kanalen), men fløtingen på Ljøra tok
ikke slutt før i 1967. Dette satte igjen fart på byggingen
av veier i området, da tømmertransporten skulle skje
med lastebil. Overgangen til maskinell industri førte til
en nedbemanning i arbeidere, og resulterte i at mange
i Ljørdalen mistet jobbene sine. I 1962 var det 202
skogsarbeidere og i 20 år senere i 1982 var det kun 52
(Fageraas, 2009, s.59).

Figur.9: Skogsarbeidere fotografert i Skårlia i Ljørdalen, Trysil(1906)
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Figur.10: Lav på tregreiner mellom Storfurua og Bråtafallet

Figur.11: Kartlav på steinene i Fulufjellet nasjonalpark

Figur.12: Tykt mosedekke i Fulufjellet nasjonalpark

Fulufjellet skiller seg ut i skoglandskapet med sine
bratte lisider og brede vidder på toppen. Det er et
fjellplatå med flere “canyons”.(Destinasjon Trysil SA,
a). Det høyeste punktet i nasjonalparken heter Slottet
(1047 moh.) og ligger på norsk side. Enkelte steder er
det mindre fossefall, med Bråtafallet i Bergåa som det
mest noterbare på norsk side. Og Njupeskaret på svensk
side, som er sveriges høyeste fossefall med en totalt fall
på 93 m.(Miljødirektoratet, 2014). I skogen kan en finne
naturlige åpne kilder, noen med kildehorisonter på
over en kilometer (Destinasjon Trysil SA, a). På Fulufjellet
finner man også verdens eldste klonede grantre (Old
Tjikko), som er over 9550 år gammel (Wikman, 2008).
Dette treet står på svensk side, i nærheten av deres
tilrettelagte innfallsport: Naturum. Et annet merkverdig
tre som finnes i nasjonalparken er Storfurua. Dette treet
står på norsk side, en kort tur opp lisidene fra Bråtafallet.
Fjellplatået er ellers ekstremt artsfattig og domineres av
gress, busker, siv og lav (Destinasjon Trysil SA, a). Den
karakteristiske grønne kartlaven dekker steiner og fjell,
og skiller seg klart ut i terrenget ettersom den gir fjellet
en grønnlig farge (Miljødirektoratet, 2014).

Elva Ljøra følger dalen fra nord til sør. I Ljøra regjerer
fiskeartene ørret og harr. I nord er elva grunn og det er
mye strøm i elva (Trysil Fellesforening, 2018). Lenger sør
blir elva dypere og roligere, her øker forekomsten av
harr. Ljøra er kjent for å være en svært god fluefiskeelv.

2.3 Landskapet
Ljørdalen er som resten av Trysil preget av langstrakte
skoglandskap og tilsynelatende små landbruksområder.
Berggrunnen er ensartet og dekket med trysilsandstein
som gir grus og sand i området en karakteristisk rødlig
rosa farge. Sandsteinen er rikholdig på kvarts og gjør
jordsmonnet surt og karrig. Det dårlige jordsmonnet
og den store tettheten av rovdyr gjør det vanskelig å
drive gårdsdrift. Men skogen har som nevnt vært en
stor ressurs for området, og det er barskog med gran
og furu (Destinasjon Trysil SA, a). Ca 50% av arealene i
nasjonalparken er eid av Statskog statsforetak (Statskogs
karttjeneste). Statskog eier også nesten alle arealene i
Ljørdalen. I dag finner vi her den sørligste taigaskogen
i Norge og i enkelte områder bærer skogen preg av
gammelskog (Destinasjon Trysil SA, a). Områdene rundt
Ljørdalen og Fulufjellet er kjent for en tetthet av store
rovdyr. Dette er jerv, gaupe og ulv men området er mest
kjent for bjørn. I 2017 ble det registrert ca. 30 bjørner i
Ljørdalen og omegn (Rovdata, 2017). Dette er en av de
få stedene i Norge man finner så store bestander. Det
finnes også store mengder elg i området.

Figur.13: Myrlandskap langs Korsbergsvegen mellom Innbygda og
Ljørdalen
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2.4 Bebyggelse
Det er svært lav tetthet av bygninger i Ljørdalen. Til
sammen er det ca 1500 bygninger, hvorav ca 1000 er
boliger (Statistisk sentralbyrås karttjeneste, 2018 a). Det
bor kun 290 personer i dalføret (Statistisk sentralbyrås
karttjeneste, 2018 b). Det vil si at mange av byggene
står tomme. I tillegg er det gamle skoler, butikker og
industribygg som har gått ut av drift. De siste årene har
befolkningstallet gått ned i trysil kommune, og dette
oppleves i Ljørdalen også (Statistisk sentralbyrå). Etter
at den siste skolen ble tatt ut av drift, har det også vært
nedgang i antall barn, og det blir mindre attraktivt for
barnefamilier å flytte dit. Dette har ført til minkende
befolkningstall og økende gjennomsnittsalder som nå
ligger på 52,5 år (Statistisk sentralbyrås karttjeneste,
2018 a)

2.5 Virksomhet
Virksomhetene som er i Ljørdalen dalføret i dag er;
et alpinanlegg, dagligvarehandel, et verksted og
bensinstasjon samt et hjorteoppdrett (Facebook Trysil
Hjort, 2018). Disse virksomhetene er hovedsakelig
lokalisert rundt Ljørdalen grend. Denne lokaliseringen
gir Ljørdalen grend en sentralitet i dalføret, med tilgang
til flere funksjoner. Det er kun en virksomhet som
benytter seg av nasjonalparken, og det er en guidet
bjørnehi tur (Destinasjon Trysil SA, b).

s.8

2.6 Tilgjengelighet
Fulufjellet Nasjonalpark er tilgjengelig via fylkesveg
570 på norsk side, og Länsväg 311 på svensk side.
Disse veiforbindelsene gir også gode tilkoblinger til
større regionale veier. Det er planlagt en internasjonal
flyplass kalt Scandinavian Mountains Airport som skal
åpnes i Sälen siste måned av 2019 (Scandinavian
Mountains, 2018). Da vil muligheten åpne seg for å ta
kommersielle fly fra rundt om i verden og lande bare 30
minutter unna Ljørdalen.
I hele nasjonalparken finnes det omtrent 200 km med
markerte stier (Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, 2018).
Enkelte av disse er korte og passer for en dagstur, og
andre er lengre og passer seg bedre i flere etapper.
Disse stiene er godt markerte, og man finner oversikt
over dem hos turistinformasjonen i området (Naturum
og Turistbua) eller på nett. Fra Ljørdalen grend går det
også en skutertrasé vestover, før den svinger nord og
følger dalføret hele veien opp til landegrensene mot
Sverige, hvor den krysser over grensen og kan kobles på
de svenske skuterløypene (Forskrift om snøskuterløyper
i Trysil Kommune, 2017).
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2.7 Turisme i området
Reiselivet er en av de raskest voksende næringene
i verden, og i Norge står turisme for 4,2% av BNP
(Innovasjon Norge, 2017). Trysil kommune er en
av Norges største skidestinasjoner, med et sterkt
skandinavisk marked (Flognfeldt, 2013, s.184). Det
framkommer av reiselivsstrategien at Trysil skal være
Norges ledende reiselivs og hyttedestinasjon ved
å: være en attraktiv hytteutbygger, ha en økende
befolkningsutvikling og ha 1 000 000 kommersielle
gjestedøgn, der en stor del av disse også skal være i
sommerhalvåret (Destinasjon Trysil SA, 2014, s. 9). I
tillegg til skimulighetene så jobbes det altså for å danne
et helårsmarked for turisme ved å blant annet satse på
sykkel. Det er ventet 100 km med merkede sykkelstier i
området (Visit Norway).

I 2016 ble det innført en ny merkevarestrategi
for Norges nasjonalparker, “Velkommen inn”
(Miljødirektoratet, 2016). Målet med merkevare
satsingen er økt verdiskapning gjennom flere
besøkende til nasjonalparkene. Det skal med dette
utvikles besøksstrategier for å forvalte disse områdene
(Miljødirektoratet, 2016). Det arbeides derfor med en
besøksstrategi for Fulufjellet nasjonalpark som skal være
ferdig i 2020. Fulufjellet er også med på et Interregprosjekt som har et mål om grenseoverskridende
samarbeid mellom den norske og den svenske siden
av nasjonalparken, en felles besøksforvaltning står som
et sentralt virkemiddel for måloppnåelse (Fulufjellet
nasjonalparkstyre, 2017).
Figur.14: Njupeskaret ved Naturum på svensk side av Fulufjellet

Som skidestinasjon og sykkeldestinasjon er området
rundt Trysilfjellet størst, og Ljørdalen er i dag ikke
like preget av reiselivsnæringen som dette området.
Men Ljørdalen har Fulufjellet alpinsenter som er
åpent i vintersesongen og Fulufjellet Nasjonalpark.
Nasjonalparker er i stor grad et trekkplaster for turister,
men Fulufjellet Nasjonalpark på norsk side blir stort
sett brukt av norske personer som har kjennskap til
området eller lokal tilhørighet (Wold & Selvaag, 2016,
s. 52). Det etterlyses tilrettelegging og skilting for å få
en bedre brukeropplevelse (Wold & Selvaag, 2016, s.
52). Turistbua i Ljørdalen er et informasjonssenter for
Ljørdalen, her tilbyr de alt fra jakt- og fiskekort, guidede
turer og det man trenger av kart og informasjon
(Destinasjon Trysil SA, C).
Visit Sweden kategoriserer 6 globale trender innenfor
reiselivet, disse trendene er: større tilpasning til
den individuelle reisendes behov, autensitet i
opplevelsesreisen, effektivitet, pris og kvalitet levert
på mest effektiv måte, rådgivning og nye kilder
for informasjon, sinnsro i kropp og sjel og til slutt
bærekraftighet (Visit Sweden, 2018, s. 10).
Figur.15: Tursti i Fulufjellet nasjonalpark ved hovedinnfallsporten Storbekkåsen
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3. Mulighetsområder
Identifisering av mulighetsområder
I et utkast av besøksstrategien for Fulufjellet nasjonalpark, framkommer et ønske om
å kanalisere nasjonalparkens besøkende til fokusområder som kan tåle besøkspress.
Slik vil det være mulig å ivareta og skjerme mer sårbare områder. En kanalisering vil
også kunne ta høyde for å imøtekomme ulike interesser hos besøkende, fra de som
er interesserte i et mer tilrettelagt naturbesøk, til dem som oppsøker den uberørte
naturen med fokus på stillhet og ro. Det poengteres gjennom besøksstrategien at det
ikke er snakk om noen fysisk tilrettelegging i de utvalgte fokusområdene, men heller
økning i informasjon og kommunikasjon angående innfallsporter som kan oppsøkes
og allerede eksisterende tilrettelegging (Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, 2018).
Fokusområdene fra besøksstrategien er geografisk avgrensede områder som
representerer viktige innfallsporter til nasjonalparken, aktivitetsområder og
utfordringer i forholdet mellom bruk og vern. De er valgt ut som satsingsområder for
den videre utviklingen av nasjonalparken (Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, 2018).
Fokusområdene er områder den lokale forvaltningen har, etter nøye registreringer
og mye lokal kunnskap, avgrenset som spesielt interessante områder for utvikling.
Våre mulighetsområder (Kart X) tar derfor utgangspunkt i fokusområdene fra
besøksstrategien. Mulighetsområdene våre ligger derimot bare i direkte tilknytning
til Ljørdalen på norsk side av nasjonalparken. Vil vi ta forbehold om at våre
mulighetsområder beveger seg ut over grensene den lokale forvaltningen har satt
for sine fokusområder da vi også inkluderer bruk av randsonen til nasjonalparken.
De tre utvalgte mulighetsområdene er Bråtafallet og Slottet, Skåret og Fregn og til
slutt Ljørdalen og storbekkåsen og skal diskuteres. De skal diskuteres ut fra de tre
kvalitetene for verdiskapning i følgende rekkefølge; engasjement, kultur og natur.

Figur.16: Kart over registrerte kulturminner i
Ljørdalen gren

Figur.17: Kart over registrerte kulturminner i Skåret
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3.1 Bråtafallet & Slottet
Bråtafallet er en av innfallsportene som i dag er relativt
godt tilrettelagt. Selve Bråtafallet ligger i randsonen
av nasjonalparken og har dermed også muligheter for
videre tilrettelegging. Her er det parkeringsplass for
besøkende, informasjonsskilt og skilthenvisning inn til
vannfallene. Ved Bråtafallet er det et lite leskur og en
tilrettelagt bålplass. Det er nevnt at det kan være mulighet
for å nå fallene med rullestol (Nasjonalparkstyret for
Fulufjellet, 2018). Veien inn til området er en smal
privat grusvei med åpen bom, dette kan fungere som
et psykisk hinder for besøkende. I besøksstrategien
nevnes det at det kan opparbeides en natursti og
lavterskeltilbud med muligheten for å gi mer utfordring
og opplevelse i randsonen (Nasjonalparkstyret for
Fulufjellet, 2018). Tilretteleggingen her skal være mindre
enn ved hovedinnfallsportene til nasjonalparken men
fortsatt ta hensyn til et økt besøkstrykk og fungere som
et informasjonspunkt for området (Nasjonalparkstyret
for Fulufjellet, 2018). Målgruppene defineres i
besøksstrategien som: barnefamilier, skoleklasser,
undervisning/guiding,
topptur
interesserte
(Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, 2018).
Den såkalte “Mosevegen” er en historisk ferdselsveg som
har fått sitt navn fra tiden da bøndene i området sanket
lav som vinterfôr til kyr. Stien går opp Bergådalen over
riksgrensa nordøst for Slottet og inn til Altarringen. Det
er litt usikkerhet om hva som er opphavet til steinringen
kalt Altarringen, men det er en utbredt forståelse blant
de lokale at ringen ble brukt som falkefangerplass da
den gamle kongeveien gikk her (Miljødirektoratet,
2014 og intervjuer). Stiene er markert enkelte steder,
men i noen områder vil det være vanskelig for en som
ikke er lokalkjent å finne veien gjennom skogen her.

Figur.18: Skilting inn til Bråtafallet

Figur.19: Leskur og bålplass ved Bråtafallet

Naturmessig er dette området preget av mye fukt
og myrområder. Dette gjør området sårbart ved et
eventuelt økt besøkstrykk, som vil kreve en større grad
av tilrettelegging av stiene (intervju m/Henriette). Fra
parkeringsplassen kan en gå turer inn til attraksjoner som
Storfurua, Slottet (det høyeste punktet i nasjonalparken)
og Altarringen, men for å vite dette og finne stiene må
en ha litt kunnskap om området eller satt seg litt inn i
stiene på forhånd.
Figur.20: Vått myrområde på siten til Storfurua
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3.2 Skåret & Fregn
Villa Fregn er et planlagt fullpensjonat vertshus
som tidligere har vært skole og grendehus i Skåret.
Videre øst for grenda ligger Fregnsetra som også har
utviklingspotensialer, og ligger i dalen mellom Fregn
naturreservat og Fulufjellet nasjonalpark.
Skåret er en liten grend med noen særegne eldre
bygninger. Stedet oppleves som et område med mye
sjel og potensiale. Her er det et interessant skogsmiljø
og mye lokal kulturhistorie. En gammel kurerrute over
grensen til sverige starter ikke langt herfra, og går
over Brattfjellet - Bergådalsstugan - Brottbäcksstugan Skärvallen.
Fra Fregnsetra er det en en spesiell utsikt til den
særegne naturen i verneområdene. Området står ellers
i sterk tilknytning til naturopplevelsene ved Bråtafallet
& Slottet og Fregn Naturreservat. De lokale i dalen
rapporterer om høy tetthet av bjørn i dette området.
Utkastet til besøksstrategien for nasjonalparken nevner
at det ikke er ønskelig med noen høy eksponeringsgrad
av naturkvalitetene i dette området, og at det kun skal
legges opp til en enkel grad av tilrettelegging med
merking av sti og informasjon ved starten, og underveis
på stien i Brattfjell (Nasjonalparkstyret for Fulufjellet,
2018).

Figur.21: Et av byggene på området ved Fregnsetra
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3.3 Ljørdalen & Storbekkåsen
Ljørdalen grend har på en måte blitt sentrumet for hele
Ljørdalen. Det er her det er høyest tetthet av beboere
og næring. Her finner en turistinformasjonen, Turistbua,
og grenda er utfartssted for skuterkjøring. Dette er
det første tettstedet en når om en kommer fra Sälen
og den nye flyplassen. Grenda har den dag i dag liten
stoppeffekt, men det er tilsynelatende mye potensiale
i de eksisterende strukturene her. Storbekkåsen er
hovedinnfallsporten på den norske siden av Fulufjellet
Nasjonalpark, og besøksstrategien utrykker et ønske
om å fortsette denne utviklingen. Her vil det legges
til rette for økt ferdsel og sterkere tilrettelegging
enn ved de andre innfallsportene. Samtidig som det
her skal gis informasjon om hele nasjonalparken
(Nasjonalparkstyret for Fulufjellet, 2018). Det er her
tilrettelagt med skilting, informasjon og en port laget
i trysilsandstein som markerer innfallsporten. Det er

hytteområder hele veien fra Ljørdalen grend opp
til Fulufjellet alpinanlegg som ligger i Storbekkåsen.
Herfra går det turer inn over Fulufjellet, og en av de
mest populære rutene er å gå over til Björnholmssätern
hvor det er muligheter for overnatting og servering.
Det er også verdt å merke seg at dalførets eldste bygg
ligger ca 1 km nord for grenda, dette er et stabbur fra
1684. En kan også se ruiner etter et gammelt sagbruk
som heter Bakksaga (Nasjonalparkstyret for Fulufjellet,
2018). Gjennom selve Fulufjellet nasjonalpark går
Särnvägen som er fra tiden før 1644 da Jämtland og
Härjedalen tilhørte Norge. Veien fungerte som en
handelsrute, og går fra helt fra Ljørdalsgrenda via
Girdalssetra og Fulunebben over fulufjellet på svensk
side. Det hevdes at denne ruten er benyttet som
pilegrimsveg, og på Brynflået finnes det gamle varder

som markerer gamle ferdselsveier og gule varder som
markerer riksgrensen.
Kjøreturen fra Ljørdalen grend til Fulufjellet
Nasjonalpark, går over Ljøraelva. Denne elven renner
rolig nedover dalføret, og ved Ljørdalen grend renner
den så rolig at man nesten ikke hører den. Roen og
stillheten er en kvalitet som ikke bare finnes ved
Ljøraelven men også rundtom i naturen i hele området.
Fra utsiktspunktet ved innfallsporten til Storbekkåsen
kan man se at det strekker seg en skog så langt øyet
kan se. Skogen oppleves som uendelig, vill og tykk. Her
finnes også mange gamle ferdselsårer, og Brynvegen
er et slikt veifar som går over til svensk side. I området
hvor veifaret ender er det spor etter et gammelt
industrieventyr, et steinbrudd hvor de drev med uttak
av brynestein. (Opseth & Opseth, 2017, s. 16)

Figur.23: Turistbua i Ljørdalen grend

Figur.22: Flybilde av Ljørdalen gren og Ljøra, utsikt helt til Storbekkåsen og Fulufjellet alpinsenter

Figur.24: Gule varder viser riksgrensen mellom Norge og Sverige i
Fulufjellet
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4. Strategier og tiltak

Bakgrunn for strategier
På bakgrunn av vurderingene av mulighetsområdene
har vi valgt å fokusere på Ljørdalen og Storbekkåsen.
Dette området er valgt med tanke på kriteriene for
verdiskapning som nevnt innledningsvis; engasjement,
kultur og naturkvaliteter. Bråtafallet og Slottet mener vi
er en velfungerende innfallsport med fin tilrettelegging,
muligheter, vakker historie og naturlandskap, men faller
fra på grunn av manglende bærekraftighet ved økt
besøkstrykk. Skåret og Fregn har også stort potensiale
og kan tilby en unik naturopplevelse. Området er
absolutt viktig på mange måter, men har ikke de
samme mulighetene ved faktoren engasjement som
det området Ljørdalen og Storbekkåsen har. Det blir
derfor naturlig å velge mulighetsområdet Ljørdalen og
Storbekkåsen.
Målet med oppgaven er å utarbeide overordnede
strategier for å skape en helhetlig områdeutvikling. Med
utgangspunkt i vår problemstilling og gjennomgang
av mulighetsområdene for utvikling i Ljørdalen, har vi
kommet frem til tre strategier som kan støtte opp om
den ønskede utviklingen og problemstillingen vår. Disse
tre strategiene er utarbeidet hver for seg men med
hensyn i å støtte hverandre opp, slik kan alle strategiene
sammen utgjør et områdeløft. For hver enkelt strategi
vil vi komme med forslag til konkrete tiltak som kan
legges til grunn for utførelse av strategien.

Figur.25: Skilting med avstand til destinasjoner i Fulufjellet, ved Storbekkåsen
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4.1 Strategi: Ljørdalen Nasjonalparklandsby
Vi foreslår Ljørdalen Nasjonalparklandsby som
strategi for verdiskapning i Ljørdalen grend. Målet
ved en nasjonalparklandsby er å stimulere til økt lokal
verdiskapning og næringsutvikling (Miljødirektoratet,
2010). Ljørdalen grend ligger i naturlig tilknytning
til nasjonalparken og interessen blant befolkningen
for Fulufjellet nasjonalpark gjenspeiler et godt
utgangspunkt for å kunne ta på seg denne tittelen.
Gjennom en slik tittel vil Ljørdalen grend være et
velkomststed, utgangspunkt og informasjonspunkt for
videre besøk i nasjonalparkens naturopplevelser. Med
hovedbase i Ljørdalen sørger man for at besøkende
får et godt utgangspunkt for en bevisst og trygg ferd i
natur og området.

“Norges Nasjonalparkkommuner” er et nettverk på 33
kommuner. Nettverket består av kommuner som har fått
status som “Nasjonalparkkommuner”, men også fem
tettsted som har fått statusen “Nasjonalparklandsby”
(Miljødirektoratet, 2010). Miljødirektoratet har kriterier
for hva en nasjonalparklandsby skal være og ha
utarbeidet. Kriteriene inkluderer at stedet skal være en
naturlig innfallsport til nasjonalparken, tilby informasjon
og servise og ha en tydelig og gjenspeilende miljøprofil
(Miljødirektoratet, 2010). Tiltakene for utarbeidelse av
Ljørdalen som nasjonalpark må bli utviklet helhetlig
for området med fokus på bærekraftighet. For å kunne
oppfylle kriteriene til å bli en nasjonalparklandsby, er det

derfor viktig å tilby diverse servicetilbud. Servicetilbud
som overnatting, restauranter, kafeer, utsalg, lån av
utstyr og tilby organiserte aktiviteter og opplevelser
som foregår både i randsonen og i nasjonalparken.
Bedre skilting mot Ljørdalen og til fulufjellet
nasjonalpark er nødvendig. Det skal være tydelig hvor
informasjonssenteret i Ljørdalen grend ligger og hvor
innfallsportene til Fulufjellet nasjonalpark ligger. Det
må legges til rette for formidling av kunnskap gjennom
naturguiding, naturstier, gi opplæring til naturguider.
Det må settes opp informasjonsskilt om muligheter for
ferdes i nasjonalparken. Det spesielle ved naturen og
kulturen i Ljørdalen og fulufjell må komme tydelig fram.

Figur.26: IdeIllustrasjon av forslag for opprettelse av et tun med nødvendige sevicefunksjoner, slik som mat og overnatting og utleie av utstyr. Samt en rasteplass med informasjon om fulufjellet nasjonalpark.
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4.1 Tiltak: Ljørdalen Nasjonalparklandsby
KUNNSKAPSFORMIDLING

Bedre skilting mot Ljørdalen og til fulufjellet
nasjonalpark er nødvendig. Det skal være tydelig hvor
informasjonssenteret i Ljørdalen grend ligger og hvor
innfallsportene til Fulufjellet nasjonalpark ligger. Det
må legges til rette for formidling av kunnskap gjennom
naturguiding, naturstier, gi opplæring til naturguider.
Det må settes opp informasjonsskilt om muligheter for
ferdes i nasjonalparken. Det spesielle ved naturen og
kulturen i Ljørdalen og fulufjell må komme tydelig fram.

MILJØHENSYN

I strategien må man også ta hensyn til miljøet. Dette kan
være tiltak som å sørge for håndtering av avfall på en sikker
måte. Generell miljøtenkning er bra for miljøet, men kan
også fungere som et markedsføringsmoment. Dette
kan eksempelvis fremkomme at nasjonalparklandsbyen
kun serverer økologisk og kortreist mat, er Miljøfyrtårn
og Bærekraftig reisemål.

SERVICE OG MØTEPLASSER

Opprettelse av et tun i Ljørdalen grend vil bidra til
at man får et besøkssentrum. På tunet burde man
ha nødvendige servicefunksjoner samt en utendørs
rasteplass med informasjon om Fulufjellet Nasjonalpark.
Ved å ha vertskapsfunksjoner i nærheten av tunet
sikres det bedre besøksmuligheter og mer kontrollerte
besøksforhold. Ljørdalen grend mangler i dag mulighet
for overnatting, servering av mat samt utleie og salg av
nødvendig utstyr. Dette ser vi på som svært nødvendig
å etablere.

AKTIVITETSFORSLAG

Diverse typer safari som urskog-, rodvyr-, bjørne-, elgog fuglesafari. Andre aktiviteter kan være fugletitting,
elvebading med fisk, tubing, ski-, truge- og gåturer.
Diverse kurs som matlagingskurs med fokus på lokal
mat eller lære å male og tegne i flotte omgivelser kan
også være aktuelt.

Figur.27: Informasjonsskilt ved Storbekkåsen, hovedinnfallsporten til Fulufjellet nasjonalpark på norsk side

TILGJENGELIGHET

For å skape en nasjonalparklandsby vil det være
behov for å styrke tilkoblingen med omverden. Ved
å lage bedre infrastruktur, samt sette inn transport til
Naturum, innfallsportene, flyplassen og Trysil vil man
kunne øke tilgjengeligheten. Helst skal dette gjøres
på en miljøvennlig måte. Et mål vil være å kvitte seg
med behovet for bruken av bil. Gjennom å bruke
snøskuterløypen som går fra Ljørdalen sentrum til
riksgrensen vil man kunne koble sammen Ljørdalen
nasjonalparklandsby med resten av dalføret. På sikt
er det ønskelig med miljøvennlige snøskutere. Å
tilrettelegge stier som går helt fra ljørdalen sentrum
til hovedinnfallsporten Storbekkåsen er også viktig.
Det er også viktig å vedlikeholde eksisterende
turløypenettverk.

Figur.4: Bilde på tur mot Old Tjikko i Fulufjellet Nasjonalpark
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4.2 Strategi: Skogens Ro
Ro, stillhet og en avslappende atmosfære kommer mer
og mer i søkelyset for turister og kommer fram som en
av trendene fra Visit Sweden (2018). Mennesker i dag
lever i urbane omgivelser, med stor distanse til natur,
stillhet og ro. Verdier som natur, skog, rent vann, ren
luft, fjell, plante- og dyreliv gjør Ljørdalen eksotisk for
en byborger. Denne strategien spiller på verdiene som
følger av det å «ligge avsides og veglaust til, med ryggen
krøkt inni Sverige og andletet gøymt i storskogen…».
Ved å fokusere inn denne typen nisjeturisme vil
Ljørdalen kunne ivareta den egenverdien som er der i
dag, og samtidig tiltrekke seg mennesker med lignende
interesser og ønsker. Det er viktig å påpeke at dette ikke
handler om masseturisme, men heller en attraksjon som
balanserer bruk og bevaring. Vi mener denne nisjen
bør spille på de eksisterende verdiene i Ljørdalen, som
ro, stillhet og natur. Det som kan inkluderes sammen
med denne strategien er velvære, sansing, avslapning
og selvrealisering med naturen, skogen og bygderoen
som base. Dette er også aktiviteter som vil kunne styrke
Ljørdalen som en helårsdestinasjon.

“En skål, I mennesker og dyr og fugler, for den ensomme
nat i skoger, i skoger! En skål for mørket og Guds mumlen
mellem trærne, for tausheten søte, enfoldige vellyd mot
mine ører, for grønt løv og gult løv! “
Den første jernnatt av Knut hamsun

Figur.28: Trær på hoggstflate ved Bråtafallet
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4.2 Tiltak: Skogens Ro
VANDRING

Styrke og utvikle turløype-nettverket slik at en kan gå
fra bygda, helt opp på fjellet og til innfallsportene.
Naturstier med interessante punkter, stoppesteder,
aktivitetsområder, arkitektur, innendørs eller utendørs
oppholdsrom underveis hvor man kan oppholde seg,
lære og kontemplere er gode tiltak. Dette bør være
mulig på f.eks Särnvegen. Slik som på Tinnemyra
i Notodden kan det brukes lysdesign på en subtil
måte for å fremheve deler av vandringsrutene og lyse
opp landskapet. Trugeutleie på vinterstid kan være
interessant. Slik kan man utnytte naturen til det fulleste
på vinter, sommer, natt og dag.

OPPLEVELSER

Enkle naturopplevelser som båltenning, fugletitting,
fisking, dyresafari og skogsopplevelser kan være
spennende. Yoga- og meditasjonskurs vil være noe
som kan tiltrekke ønskede turister. Det er viktig for den
lokale utviklingen og for de eventuelle besøkende å
ha habile guider, kursholdere og vertskap som kjenner
området. Å utdanne lokale personer innenfor dette bør
være en prioritering. Meditasjon- eller yogareiser er en
interessant vinkling som naturlig kombinerer stillhet og
ro med enkle natur- og sanseopplevelser

Figur.29: Illustrasjon av en meditasjonspaviljon i skogen langs vandrestien. En stille naturopplevelse.

OPPLEVELSESROM

Innendørs
og
utendørs
oppholdssteder
og
opplevelsesrom kan legge et godt grunnlag for aktiviteter
og opplevelser, både med og uten fagpersoner, alene
eller i fellesskap. Å transformere og renovere tomme
bygninger til å bli interessante og iøynefallende for
gjester vil kunne skape nysgjerrighet, tiltrekningskraft
og øke stoppfaktoren i bygda. Det bør tas bevisste
arkitektoniske valg i utformingen. Eksempelvis kan
det gamle skolebygget gis en slik ny funksjon. I denne
forbindelsen kan også utviklingen av Villa Fregn eller
Fregnsetra være et viktig bidrag. Gjennom å sette opp
tretropphytter i forbindelse med Ljøraelva kan en ta i
bruk vassdraget som landskapselement og lytte til
den beroligende sildringen, samtidig som arkitekturen
kan reflektere og bære videre skogsdrifts og
tømmerfløtings-arven til Trysil. Man bør bevisst bruke
tømmer og tre som byggverk. Eksempel på dette er Å
Auge ved elven Tessungåe, som er et godt eksempel på
lignende virksomhet som vi er ute etter gjennom denne
strategien. I rommene utendørs langs vandringsrutene
kan det eksempelvis også utformes enkle meditasjonsog kontemplasjons paviljonger.

Figur.30: Bilde av tretopphytten ’Å Auge’, Å Camp ved Tessungåe,
Tinn, Telemark
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4.3 Strategi: Wild Bike
Bærekraftighet er en av hovedtrendene som preger
turismen i 2018, Ljørdalen mangler kollektivtransport
og trysil kommune satser allerede sterkt på sykkel.
Strategien tar utgangspunkt i den eksisterende
veistrekningen som går rundt Fulufjellet nasjonalpark
og det utvikles en lavterskel sykkelløype. En sykkelrute
vil kunne gi økt turisme i sommerhalvåret, og vil fungere
som et lavterskeltilbud for naturopplevelser ikke bare for
turister men også som et fremkomstmiddel for lokale. Det
vil skape en enkel tilgang til mulighetsområdene nevnt
ovenfor og tar nytte av randsonen til nasjonalparken.
Ljørdalen grend er utgangspunktet for ruten.
Runden er ca. 150 km lang. Det er et relativt flatt terreng
med til sammen omkring 800 meter stigning. For en
gjennomsnittlig trent person tar rundturen cirka 5 timer,
med en snitthastighet på 30 km/t. Det er en fin dagstur
for dedikerte syklere, eller to-tredagers tur for familier
eller de som vil oppleve mer på reisen. Med Ljørdalen
og Naturum på hver sin side er det allerede etablerte
to tydelige stopp langs runden. Det er også potensial
for videre utvikling i de andre mulighetsområdene som
Skåret og Fregn. En ide er å ha ulike stasjoner med en
“hop on, hop of”- funksjon på sentrale områder for
besøkende.
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4.3 Tiltak: Wild Bike
RASTEPLASSER

Det bør tilrettelegges for rasteplasser med innslag av
diverse aktiviteter eller opplevelser, muligheter for
overnatting, enten det er inne eller på teltplasser ute.
Vi ser at det er best om dette legges ved Ljørdalen
grend på norsk side, og ved Naturum på svensk side.
Det bør være mulighet til å få pleie eller reparasjon på
sykkelen når det er nødvendig, samt oppbevaring av
sykkelen ved stativer og henviste plasser. Å etablere
sykkelparkering med mulighet til reparasjon er en ide
å etablere langs strekningen. Enkle servicefunksjoner
med mat- og drikkeservering og toalettfasiliteter bør
også prioriteres.

INFORMASJON

Langs runden burde det være godt skiltet, til hensyn
for alle turisttyper og nasjonaliteter. Informasjonsskilt
som gir informasjon om de forskjellige stoppestedene
og severdighetene bør lokaliseres langs de naturlige
stoppunktene og hotspotsene langs runden. Det bær
være et bredere utvalg av informasjon i Ljørdalen grend
og Naturum. Dette vil skape større stoppfaktor langs
strekningen.

TILGJENGELIGHET

Det er en mulighet å tilby sykkelutleie på flyplassen
og slik kunne lede turistene fra landing og opp til
Ljørdalen. Når en kommer med fly kommer en uten
fremkomstmiddel, og med støtte i de økende trendene
i turisme vil et godt informert tilbud om ‘sykkelferie’ hvor
en kan sykle ut fra og til flyplassen kunne være et attraktivt
alternativ for mange. En satsing på fremkommelighet
mellom Ljørdalen og den nye flyplassen vil uansett
være en hjørnestein for utviklingen her, og med denne
strategien bør det helst være et transportalternativ med
muligheter for sykkeltransport.

SYKKELFELT

Å lage et sykkelfelt langs bilveien vil gjøre det lettere
å sykle langs strekningen. På norsk side er det for det
meste 60 til 80 sone for biler, noe som kan oppleves
som ubehagelig for syklister. Sykkelfelt gjør at turen vil
oppleves mer behagelig og trygg.

”Salige er de som sykler. I blaff av lykke
Forenes de med selve jordens dufter: Aften
Varm august. De sykler rett opp på himmelen
Slenger syklene fra seg mellom stjernebildene
Der de hjul mot hjul blir liggende og spinne”
Fra ”Den siste ildlender” av Stein Mehren
s.21

5. Helhetlig utvikling av Fulufjellet nasjonalpark

Figur.31: Gangbru som del av tilrettelegging i Fulufjellet Nasjonalpark sone IV, på svensk side

Naturum er et informasjonssenter og inngangsport
til Fulufjellet Nasjonalpark på svensk side av
nasjonalparken. Senteret Naturum ligger i en
anleggssone der tilrettelegging til en viss grad er tillatt,
i motsetning til den indre delen av nasjonalparken
hvor det er strengere vern (Greider, 2012, s. 32).
Vi ser det ikke hensiktsmessig å etablere et senter
som Naturum i selve nasjonalparken på norsk side,
ettersom at Naturum dekker denne etterspørselen. På
en annen side vil det derimot være lettere i henhold
til verneforskriften til nasjonalparken på Norsk side å
etablere et informasjonssenter utenfor nasjonalparken.
Dette burde bli etablert i Ljørdalen sentrum, ettersom
at det vil skape en helhetlig utvikling i følge våre
strategier. Å utvikle Ljørdalen som Nasjonalparklandsby
vil fremme Fulufjellet som Nasjonalpark.

Figur.32: Utkikksvindu i lærerom på Naturum, Fulufjellet nasjonalpark

Det er få overnattingsmuligheter i Ljørdalen, noe vi
ser på som en svakhet. På Svensk side er det etablert
overnattingsmulighet inne i parken. Ved å etablere
flere soveplasser i Ljørdalen grend vil man dekke et
behov hos de som har gått nasjonalparken på langs.
Da vil man åpne opp for muligheten til å ferdes over
landegrensen til fots. Ved å tilby overnatting og mat
blir Ljørdalen grend til en destinasjon, som vil øke
stoppfaktoren. Dette er den helhetlige utviklingen
vi ønsker å skape gjennom strategiene våre, og som
bygger på strategien Skogens Ro. Å utarbeide tiltak for
overnattingsmuligheter i henhold til strategien Skogens
Ro vil strategien fremme muligheten for å kunne ta
lengre turer på Fulufjellet Nasjonalpark fra svensk til
norsk side.

Transporten i Ljørdalen er mangelfull og man er i stor
grad avhengig av bil. Strategien Wild Bike vil være en
bærekraftig løsning på utfordringen og vil fremme en
artig måte å dra på mellom innfallsportene til Fulufjellet
Nasjonalpark. Bedre forbindelser mellom Ljørdalen,
den kommende flyplassen, Sverige og Trysil er også
viktig. For å komme seg til dalen i dag er en avhengig
av å bruke bil. En måte å forbedre tilbudet på kan for
eksempel være en buss som går fra Innbygda, innom
Ljørdalen og videre til Flyplassen, eller fra Innbygda og
gjennom hele dalføret i Ljørdalen.
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Figur.33

6. Diskusjon
Attraktivitetspyramiden skal brukes for å svare på
hvordan Fulufjellet Nasjonalpark kan være en ressurs
for en bred verdiskaping i lokalsamfunnet i Ljørdalen.
Besøkmengden til Ljørdalen tror vi vil øke etterhvert
som Fulufjellet Nasjonalpark vil blir mer kjent, uansett
om det tilrettelegges eller ikke. Prosessen vil nok
derimot gå mye tregere uten en god strategi og
Ljørdalen vil ikke klare å ta utnytte av de besøkende.
Gjennom å utvikle en nasjonalparklandsby vil en
kunne styrke attraktiviteten for bosetting og den
lokale næringsutviklingen i Ljørdalen. Dette kan gi
ringvirkninger, og det oppstår mulighet til å danne flere
arbeidsplasser og muligheter for helårs virksomheter.
Dette kan igjen føre til flere besøkende. At Ljørdalen
blir et sted som assosieres med velvære, helse, stillhet
og nærhet til naturen vil også kunne øke attraktiviteten.
Å skape et stabilt grunnlag for næringsutvikling her
er viktig. Ved å etablere nye bedrifter i Ljørdalen
grend vil man kunne styre veksten på en måte som
ikke går utover kvalitetene i området. Det eksisterer
et overnattingstilbud i Ljørdalen i dag, men vi ser det
som nødvendig å opparbeide flere overnattingsplasser
i Ljørdalen grend for å dekke et større behov. Det er en
essensiell del i alle konseptene at det settes ekstra energi
inn i å hente arbeidskraft lokalt, og ikke basere næringen
på sesongarbeidere. Dette vil også kunne støtte opp
om Ljørdalen som en helårlig nasjonalparklandsby med
et levende fellesskap i samfunnet. Gjennom en bevisst
bruk av arkitektur, lokal byggeskikk og materialbruk kan
man transformere de tomme bygningene som allerede
eksisterer til ulike servicefunksjoner. Å dyrke den lokale
følelsen er her en nøkkelfaktor.
Ved å gi Ljørdalen en merkevare, vil også lokalsamfunnet
få en basis for næringsutvikling, som igjen vil styrke
Ljørdalen grend som sentrum og destinasjon. Ved
å kommunisere dette over sosiale medier slik som
instagram og facebook, vil man få mulighet til å dyrke
merkevaren. Sosiale medier vil også bli en plattform
for informasjon, slik at de som er interesserte kan få
informasjonen de trenger.

Bosetting

Bosetningen
i Ljørdalen
framkommer
Utvikling
i dag som
synkende. Ved
opprettelse av
Bedrift
Besøk
strategiene tror vi
at det er flere
som kommer til å bli boende. Vi tar i strategiene
utgangspunkt i å tilrettelegge for besøk året rundt.
Dette vil føre til at man kan flytte til, og leve av næringen
som skapes av de besøkende. Det er viktig at man
bruker lokal kunnskap i utforming av opplegget som
skal tilbys. Å utdanne gode veiledere, guider, vertsfolk
og kursholdere vil sikre kompetanse innenfor lokalog naturkunnskap. Å ha boende i Ljørdalen som kan
formidle den lokale kunnskapen er en nøkkelfaktor i at
strategiene skal fungere.
Vi har identifisert flere verdifulle potensialer for utvikling
i området. Ikke bare er Ljørdalen et sted preget av en
spesiell stemning som de lokale nevnte, og som vi selv
kjente på da vi var der på besøk. Det er også et område
med en spesiell historie og ikke minst et spesielt dyreliv.
Selv om det har vært motvilje fra lokalbefolkningen for
å opprette en nasjonalpark her, er ikke lengre disse
holdningene framtredende. Vi ønsker at strategiene
viser en måte som gjør at Ljørdalen kan få den
oppmerksomheten området fortjener. Samtidig ønsker
vi at Fulufjellet Nasjonalpark kan støtte opp, og være
en ressurs, for den videre utviklingen og bevaringen av
samfunnet i Ljørdalen.
Gjennom strategiene viser vi at Fulufjellet nasjonalpark
absolutt kan være en ressurs for lokalsamfunnet i
Ljørdalen. Om man bruker alle strategiene, vil de
bygge opp under hverandre. Det er da man vil merke
mest effekt, og få den mest helhetlige og integrerte
utviklingen. Å sette i gang alle tre på en gang vil være
kostnad og tidkrevende, slik at man kan ta for seg en
og en.
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Innledning
“Trysil må være det mest spennende stedet dere kan være akkurat
nå”, var velkomst-ordene som møtte oss i Trysil. Dette til tross for at det
akkurat hadde blitt høst, og de fleste sykkel-turistene hadde reist hjem og
skituristene så vidt har begynt å kunne føle på frosten hjemmefra. Likevel
kunne vi tydelig se et varmt engasjement for utvikling av Trysil.
Trysil kommune er caseområdet i kurset LAA360, strategisk
landskapsplanlegging høsten 2018. Målet med kurset er å tilegne seg
kunnskap om strategisk landskapsplanlegging, dens samfunnsrelevans
og hvilken betydning det har for bærekraftig planlegging på lokalt og
regionalt nivå. Trysil kommune ligger i Østerdalen i Hedmark fylke, og er
en av sør-Norges største kommuner. I øst grenser Trysil til Sverige, mens på
den norske siden er nabokommunene Våler, Elverum, Åmot, Rendalen og
Engerdal. Kommunen har i dag 6578 innbyggere, og har siden 1950-tallet
hatt befolkningsnedgang (SSB, 2018. Wikipedia, 2017). Trysil er kjent som
en stor skidestinasjon, og antall mennesker innenfor kommunens grenser
blir bortimot tidoblet i høysesongen.
“Avsides og veglaust, med ryggen krøkt inn i Sverige og andletet gøymt i
storskogen låg Trysil i gamal tid” Fra diktet “Trysil” av Sven Moren
I kurset er Trysil kommune delt inn i ulike områder hvor hvert område blir
analysert av en tverrfaglig gruppe bestående av kompetanse fra naturbasert
reiseliv, landskapsarkitektur og by- og regionplanlegging. Denne oppgaven
vil ha fokus på Fageråsen, det første hyttefeltet som ble utviklet i tilknytning
til Trysilfjellet. Overordnet tema for oppgaven vil være utviklingsplaner for
storskala eiendomsutvikling og naturbasert reiseliv. Fageråsen ligger nord
for Trysilfjellet, og det var her de første skiheisene i Trysilfjellet åpnet i
1966. I dag er det rundt 13 000 sengeplasser i området, fordelt på hytter,
leiligheter og hotell.
Oppgaven skal se på hvordan Fageråsen skal utvikles i en lokal og regional
kontekst. Ønsket for Fageråsen er at det skal være et attraktivt område
for tryslinger, hytteeiere og turister på sommertid og vintertid. Som et
utgangspunkt for utviklingen på Fageråsen ønsker vi å se på det unike for
området, og utviklingen skal baseres på eksisterende verdier og ressurser. Vi
vil med disse faktorene til grunn skape overordnede strategier og mål som
skal skape en helhetlig og god utvikling av Fageråsen, sett i sammenheng
med planer for hele Trysil kommune.

Problemstilling:
Hvordan kan man gjennom overordnede strategier sørge
for balansert og samordnet areal- og ressursforvaltning på
Fageråsen, sett i sammenheng med verdier og ressurser i et
lokalt perspektiv.
Hvordan kan eiendomsutvikling i Fageråsen harmonere med bevaring av
landskapet
Hvordan kan verdier og ressurser i Trysil kommune bidra til flere
besøkende og fremme naturbasert reiseliv i Fageråsen
4

Metode
Prosjektet begynte i september med å gjøre dokumentanalyser og studere
ulike kart over Trysil. Vi fokuserte i hovedsak på kommunens offentlige
dokumenter for å skape et inntrykk av Trysil og Fageråsen som område.
Feltarbeidet til kurset ble utført i perioden 24.-28.september.
Under feltuka intervjuet vi personer i forvaltningen, historielag og
personer i tilknytning til Fageråsens næringsliv. Siden det ikke var sesong
for hytteturister i Fageråsen når feltuka ble gjennomført var det begrenset
med informanter blant hytteeierne. Vi benyttet heller tiden godt for å bli
kjent med området som hyttefelt og oppleve de ulike naturkvalitetene
som Fageråsen har å tilby. Landskapsressursanalysen, stadkjensleanalyse,
dokumentanalysene, intervjuene og utferdene har dannet grunnlaget
for mulighetsstudien, og innhentet informasjon for å besvare
problemstillingene.
Landskapsressursanalyse (LRA) er en medvirkningsbasert metode for
analyse av landskapet og lokalsamfunn (Clemetsen og Stokke, 2014, s. 50).
Målet er å identifisere og aktivere natur- og kulturressurser i landskapet
og lokalsamfunnet som skal fremme verdiskapning og stedsutvikling.
Analysen skal være grunnlag for mulighetsstudie, som videre skal benyttes
for å danne konkrete strategier, og kobles til lokale prosesser etter planog bygningsloven (Ibid). LRA tar utgangspunkt i Landskapskonvensjonen,
som vektlegger relasjonen mellom mennesker og landskap. LRA kobles
landskapskarakteranalyse med en analyse av folks relasjoner til et landskap,
“sense of place” - stadkjensle (Ibid).
Utviklingen av LRA skjedde parallelt med utprøving og gjennomføring
av oppdragsbaserte prosjekter i Aurland Naturverkstad, i samarbeid med
Telemarksforskning, NMBU og personer med kompetanse innen ulike
relevante fagfelt (Ibid, s.51).

Vi dro til Trysil med et mål om å finne nye aktiviteter som skulle skape mer
helårsturisme i Fageråsen. Men, i løpet av feltuka erfarte vi at Fageråsen
allerede er et område med mye aktivitet på vinterstid og økende bruk i
sommerhalvåret. Fageråsen er et populært turområde for hytteeiere og
turister. Når det gjelder tryslinger bruk av område, virker det til at dette har
avtatt i takt med utbygging.
Med utgangspunkt i erfaringen, ble fokuset vårt å fremheve de
naturkvalitetene som allerede finnes i Fageråsen, og skape et attraktivt
område for lokalbefolkning, hytteeiere og turister.

Informanter:
Gudrun Sanaker Lohne, turistsjef i Trysil; Per Helge Bråtebæk og Sven
Hjalmar Moen, Trysil historielag; Pontus Åkesson, Fageråsen Fritid AS;
tilfeldige informanter i Trysil sentrum og i Fageråsen; Kristian Bjørnstad,
Trysilvassdragets Skogeierlag; Bjørn Tore Bækken, Avdelingsleder og
miljøvernsjef i Trysil kommune.

“Landskap betyr et område slik folk oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspill mellom naturlige
og/eller menneskelige faktorer”
(Regjeringen, 2009)

Begrepsbanken
Trysling: befolkning i Trysil kommune
Hytte-trysling: mennesker som eier eller har tilhørighet til hytte i Trysil kommune, og gjerne benytter seg av hytte i helger og ferier
Turist-trysling: nasjonale og internasjonale turister som besøker Trysil kommune, og overnatter på hotell, utleie-hytter, etc
Den kommersielle delen av fjellet: delen av Trysilfjellet hvor folk må betale for opplevelse i etablerte skitrekk og nedfarter, og leie av utstyr
eksempelvis til bruk av sykkelløype. Skistar er den største kommersielle aktøren i området.
Fjellområder med friluftspreg: fjellområdene som omkranser det bebygde området i Fageråsen, særlig i nord og vest. Lite tilrettelagt, fokus på
naturopplevelser, gratis.

Oppgaven tar utgangspunkt i tre overordnede strategiske mål - bevare,
styrke og endre (Miljøministeriet, 2007, s.108).

Det bebygde området: områder som er bebygd, bestående av alle hyttefeltene, Høyfjellssenteret og Radisson Blu Hotell

”Med beskytte menes, at landskabernes specifikke karakter og særlige
visuelle oplevelsesmuligheder skal beskyttes mod forandringer, som kan
svække eller udviske disse kvaliteter.”

Hyttefelt: et mindre avgrenset område med hytter, gjerne med samme tilfartsvei

”Med vedligeholde menes, at landskabets specifikke karakter skal
vedligeholdes f.eks. ved at understøtte, at den igangværende udvikling sker i
overensstemmelse med den eksisterende landskabskarakter.”
”Med at ændre menes, at områderne kan ændres eller helt nyskabes ved
at give plads til nye funktioner og landskabselementer, der kan give området
en ny karakter og eventuelt visuelle oplevelsesmuligheder. Ved ændring
skal der tages hensyn til karakteren af det omkringliggende landskab, og
ændringerne bør ske i harmoni hermed.”

Hytteområdet: et område bestående av flere hyttefelt

“Den grønne streken”: prinsipp for å tydeliggjøre ei grense for utbyggingstiltak mot fjell og markaområder som oppfattes som svært viktige å sikre i et
langt perspektiv.
Grønn korridor: sammenhengende, grønne områder som ligger utenfor markaområdene som forbinder sentrale rekreasjons- og friluftslivsområder.
Ski-inn/ski-ut: mulighet til å starte slalom-/langrennstur fra døra
Tur-inn/tur-ut: mulighet til å starte gåtur til friluftsliv fra døra
Sonering: ulik grad av tilrettelegging av turveier og turstier
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Regional kontekst
Trysil er en relativt stor kommune i Hedmark fylke. Som de selv påstår, ligger kommunen halvveis inn i Sverige. Reisetiden fra Oslo til Trysil er på 2 timer og 50 minutter. Fra den nye flyplassen, Scandinavian Mountains Airport, vil det
ta rundt 1 time til Trysil.

Fageråsen

Oslo
Figur 1. Regional kontekst

Fageråsen
2 t 50 min (220 km)

Fageråsen

Hamar
1 t 40 min (110 km)

Scandinavian
Mountains
Airport

Fageråsen
60 min (50 km)
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Historie og lokasjon
Naturgrunnlag

Historiske utvikling i Fageråsen

Kommersielle aktører

Trysild ligger, som man her i Norge kalder det, høit op til Fjelds;
vi boe i en Fjeldegn, vi ere omringede af Fjeldmarkene. Grunden,
eller den gandske Overflade bestaar af Fjelde, Bjerge, Skove,
Myre, Høesletter, Vande, Elve, Aaer og Bække.
(Smith, 1784, s.5)

Fageråsen var opprinnelig et område for setersdrift. Andre juledag 1966
startet det som omtales som «Eventyret i Fageråsen» (Moen, 2016). Da
åpnet første skiheis i Trysilfjellet, på initiativ av brødrene Juul og Kjell
Sørgaard. De hadde tatt over familiegården på nordsiden av Trysilfjellet og
så potensialet for hytteturisme. De har hele tiden fokusert på å ha hytter av
høy standard etter tiden, med helårsvei, innlagt strøm og vann i Fageråsen
(Ibid). Hyttene ble i hovedsak kjøpt opp av svensker, lokket av en norsk
krone som var 30 prosent svakere enn den svenske (Hoemnes, 2015).

Trysilfjellet Utmarkslag var en viktig livsnerve i utvikling av turisteventyret
(Moen, 2016, s.46). I tillegg har grunneiersamarbeid og Trysilvassdragets
Skogeierforening bidratt til suksessen (Ibid). I mai 2005 ble Trysilfjellet AS
kjøpt opp av Skistar som ble eneeier for Norges største alpinanlegg (Ibid,
s.63). Skistar er en stor svensk aktør innen vintersportsanlegg, og forvalter
alpinbakker i hovedsak i Norge og Sverige. Hovedoppgavene er drift av
skianlegg og andre aktiviteter, booking, overnatting og markedsføring. En
milepæl ble nådd i 2015 da Skistar for første gang passerte 200 millioner
kroner i heisomsetning i Trysil (Trysil.com. n.d.)

Naturen i Trysil er preget av skog og fjell, elver og vann. Som i de fleste
andre indre østlandskommuner har naturen påvirket og formet næringslivet
og vært grunnlaget for befolkningsutviklingen. Historisk var Trysilelva viktig
økonomisk ferdselsåre, hvor tømmer ble fraktet til Karlstad. Trysil er i dag
Norges største skogkommune regnet i produktivt areal. Det er 1,7 millioner
dekar med skog i Trysil, og årlig avvirkes 250 000 kubikkmeter tømmer, noe
som tilsvarer 7000 tømmerbil-lass (Trysil kommune, n.d).

Historisk bosetning
Det er i dag få spor som avslører når mennesker begynte å bosette seg
i Trysil-området, men arkeologiske funn viser at det i yngre steinalder
var utviklet en jakt- og fiskekultur (Vevstad & Bjørnesen, 1991, s.15). Det
var nomader som streifet i skogen og på fjellet etter vilt og ernærte seg
på det rike fisket. Fast bosetning finnes det ikke spor etter før år 1000.
Den første bosetningen til Trysil-området har sin opprinnelse fra Sverige
(Ibid). På bakgrunn av de naturressursene som fantes i kommunen ble
bosettingsmønsteret særpreget av grendeutvikling. Grendekulturen er
fortsatt et særpreg for Trysil (Ibid).

Bilde 4: Eldre hytter i Fageråsen sett fra parkeringsplassen ved Høyfjellsenteret.

Med 1500 hytter, 13 000 senger og flere skiheiser i umiddelbar nærhet
har Fageråsen utviklet seg til å bli et av de mest populære hytteområdene
i kommunen (Trysil kommune, grønnstrukturplan). Bebyggelsen fordeler
seg mellom kommersielle utleie-Ieiligheter/hotell i tettbebygde områder
og hytter for utleie/selveie med noe lavere tetthet (Ibid). I tillegg til
tradisjonelle skiaktiviteter kan Fageråsen Høyfjellssenter by på restauranter,
kafeer, dagligvare og sportsbutikker.

Fageråsen Fritid AS er den største eiendomsutvikleren i Fageråsen, og
konsentrerer sin virksomhet omkring utvikling og salg av eiendommer og
tomter (Trysil.com, n.d.). Firmaet var sentralt i utviklingen av Trysilfjellet
fra starten av, men solgte seg ut av Trysilfjellet AS i 1995. Utleie av
næringseiendom ved Høyfjellssenteret er en sentral del av Fageråsen Fritid
sin virksomhet.

Destinasjon Trysil
Med 850 000 kommersielle gjestedøgn årlig er Trysil Norges største
ski- og stisykkeldestinasjon (Trysil.com, n.d.). Gjestedøgnene fordeler seg
mellom 90% på vinterstid og 10% på sommerstid, men målsetningen er
å justere dette til en 80/20-fordeling (Destinasjon Trysil, 2012, s.4). Trysil
som destinasjon markedsfører seg særlig mot barnefamilier gjennom et
tilbud av ulike aktiviteter, i hovedsak sykkel i sommerhalvåret og alpint i
vinterhalvåret. Internasjonale gjester er viktig å for å opprettholde veksten
i reiselivet, og 70% av de kommersielle gjestene i Trysil er utenlandske
(Baglo, 2017). Internasjonale gjester fra våre naboland Sverige og
Danmark har vært og er viktig, i tillegg har det vært en økning av turister
fra Storbritannia, Tyskland og Russland (muntlig kilde, Destinasjon Trysil,
24.09.2018).

Bilde 5: En av mange høystandard hytter i Fageråsen.

Bilde 6: Overskiktsbilde over Fageråsen mot Trysilfjellet vinterstid.
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Planavgrensning
Denne oppgaven tar for seg nord-siden av Trysilfjellet, med tilhørende alpinbakker, det bebygde området i Fageråsen, og naturområdene nord og vest for hytteområdet (figur 2).

Fageråskjølen

Brø�ellet

Skuru�ellet
Låg�ellet
Innbygda

Trysil�ellet

Tegnforklaring
Myr/Vann
Fjellområdet
Prosjektomårdet

1:35 000

N

Figur 2. Kart som definerer prosjektomårdet for oppgaven.
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Dagens planstatus
I kommuneplanen går Fageråsen hyttefelt inn som frittliggende
bebyggelse, med grønne korridorer som fungerer som friområder.
Trysilfjellet er betegnet som idrettsanlegg, mens resten av landskapet rundt
er betegnet som LNFR-områder. Vest for hytteområdet ligger Brødalen
naturreservat. Naturreservatet er på 1080 dekar og forskriften ble satt i
kraft i 2010. Fageråsen hyttefelt er planlagt utvidet med nye hytteområder
nord og vest for den eksisterende bebyggelsen.

Kommunedelplan kulturminner og kulturmiljø 2018
Kommundelplanen for kulturminner og kulturmiljø 2018 omfatter et
forslag til hensynssone i Fageråsen. Hensynssonen vil inkludere en hytte av
typen “Trybohytte”, som planen beskriver som spesiell og viktig for Trysil.
Hytten med foreslått hensynssone rundt er nærmest uforandret siden den
ble ført opp i 1970. (Ibid, s. 107)

Regional strategi
I regional planstrategi 2016-2020 utarbeidet av Hedmark fylkeskommune
er “økt verdiskapning og livskvalitet basert på lokale natur- og
kulturressurser” et hovedsatsningsområde i fylket (Regional planstrategi
2016-2020, Hedmark fylkeskommune, s.5). Den regionale strategien viser til
at omstillingen fra oljebasert økonomi til biologiske ressurser vil gi Hedmark
større muligheter til økonomisk utvikling. Fylket har ambisjoner om å ha
en ledende nasjonal posisjon i det grønne skiftet, og viser til at blant annet
skog og turistnæringen er viktige ressurser som kan gi Hedmark muligheter
for bærekraftig verdiskapning (Ibid, s. 6-7).

Figur 3. Utklipp fra plankart over Fageråsen.
Bilde 7: Trybohytte i Fageråsen.

Bilde 8: Myrområdet på Lågfjellet, sør-vest.

Bilde 9: Radisson Blu Mountain Resort & Residences.
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Landskapsressursanalyse
Overordnet om landskapet
Landskapet i Fageråsen som helhet vil kunne beskrives som elevert
landskap opp mot tregrensen, med alpinanlegg, sentrumsfunksjoner,
bebyggelse og friluftsområder. Tilgangen på funksjoner og tjenester er
svært god, og isolert sett fungerer området godt. Fjellområdene er preget
av myrer, små vann, flatt til lett kupert terreng og steinete, overkommelige
fjelltopper. Dette landskapsbilde står i stor kontrast til det bebygde område,
likevel er bebyggelsen knapt synlig på grunn av beliggenheten i liside vendt
mot Trysilfjellet, hensynsfullt i harmoni med landskapet.

Nøkkelkvaliteter
Visuelt oppleves området som tredelt, hvor hver del har en unik karakter.
Den viktigste kvaliteten i landskapet som helhet bygger på relasjonene de
ulike landskapstypene har i forhold til hverandre. Her blir balansert utvikling
og bruk sentralt. Gode analyser er viktig for å bevare hver dels unike
karakter, og utvikle området som helhet og bygge på gode synergier.

Fageråskjølen

Brø�ellet

Skuru�ellet
Låg�ellet
Tegnforklaring
Den kommersielle delen
De frilu�spregede �ellområdene

Trysil�ellet

Det bebygde området

N

Prosjektomårdet

Figur 4. De tre landskapstypene illustrert på kart over prosjektområdet.
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Trysilfjellet: den kommersielle delen

Det bebygde området

De friluftspregede fjellområdene

Skidestinasjonen Trysilfjellet og Fageråsen har et svært godt utbygd
alpinanlegg, og det er naturlig at dette utvikles og styrkes videre i denne
retningen. Den største utfordringen for videre utvikling av bakken i relasjon
med det bebygde området, blir å ivareta tilgjengeligheten og adkomsten til
nærmeste heis. Ski-inn/ski-ut er viktig for å redusere bilbruk, i tillegg tilbyr
Skistar avganger med skibuss. Den kommersielle delen av fjellet er visuelt
godt synlig med tydelig nedfarter, veletablert skitrekk og tilrettelagte tur- og
sykkelstier. Denne delen av fjellet appellerer til de familiene som benytter
seg av kommersielle aktiviteter. Fjellet som inntektskilde setter både visuelt
og fysisk preg på området. I flere sammenhenger blir lys og lyd omtalt
som forurensning, men vår erfaring fra Trysil er at dette også kan være et
identitetsskapende fenomen. Særlig gjelder dette flomlyset i alpinanlegget.

Det bebygde område er svært godt organisert, hvor veinettet og
hytteområdet er delt inn i felt. Infrastrukturen bærer preg av runder med
parallelle stikkveier. Det bebygde området er lignende et boligfelt i urban
kontekst. Det er tydelig at det er tatt hensyn til naturen ved utforming av
det bebygde landskapet, da dette har beliggenhet under tregrensen og
er skjermet fra de friluftspregede områdene. Dette, i tillegg til nøytrale
farger som harmonerer med landskapet, oppleves som dempende i
forhold til effekten det bebygde området kan ha på områdets karakter.
Hovedutfordringene er hvordan utvikling av bebyggelse og bevaring av
naturen blir håndtert.

Dette området er svært tilgjengelig for enhver, sommer som vinter. Her
er det gratis å ferdes, noe som gjør at området får et bredere nedslagsfelt
i forhold til brukere, og bevaring av landskapet er viktig. Det er et
eksisterende press på å bygge ut hytter i deler av dette landskapet, og
det vil kunne få store følger for brukernes opplevelse av området dersom
det bygges uten en tydelig ide om integrering og tilpasning til landskapet.
Landskapets tålegrense vil kunne hevdes å være nådd, og videre utbygging i
området vil kunne bli godt synlig fra fjellområdene.

Fjellområdene har varierende grad av tilrettelegging. Eksempelvis er stien
opp til Skurufjellet relativt lite tilrettelagt, samtidig som deler av Fjellrunden
Det bebygde området består i hovedsak av hytter, i tillegg til
er svært godt skiltet og tilrettelagt i henhold til prinsipper om universell
utleieleiligheter, hotell og Høyfjellssenteret. Store deler av bygningsmassene utforming.
står tomme utenfor vintersesong, og området kan oppleves som en
spøkelsesby. Hotellet og Høyfjellsenteret består av bygninger på store
grunnarealer, og er derfor ekstra tydelig i landskapsbildet. I det bebygde
området er det tydelig at Høyfjellssenteret definerer et sentrum, og er et
knutepunkt mellom de ulike landskapstypene.
For å åpne det bebygde landskapet er det beholdt en grønnstruktur
innad i området. Ønsket er at tilgangen mellom hytte-bakke og hyttefriluftsområde skal være så kort som mulig. Utfordringene med bevaring av
grønnstukturen er proporsjonalt med utbygging i området. I tillegg påvirker
det mulighetene for ski-inn/ski-ut, tur-inn/tur-ut og nære naturopplevelser,
da utbygging fører til lengre avstand mellom hyttene og den kommersielle
delen av fjellet og de friluftspregede fjellområdene.

Bilde 10: Trysilfjellet sett fra Bjønnåsen.

Bilde 11: Fageråsen hytteområde sett fra Trysilfjellet.

Bilde 12: Utsikt fra sti ved Skurufjell mot Trysilfjellet.

11

Bilde 13: Bilder fra prosjektområdet
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Stadkjensle
Stadkjensle er det norske begrepet for “sense of place”, og er en analyse
av folks relasjoner til sitt landskap (Clemetsen og Stokke, 2014, s.50).
Analysens hovedmål er å kartlegge aktuelle brukergruppers opplevelser
og oppfatninger av det landskapet de lever i, enten som fastboende eller
gjest (Haukeland, 2010, s.58). Ved å se stadskjensle-analysen sammen
med landskapsanalysen vil det utløses et større verdiskapingspotensial,
og det bidrar til å mobilisere, forankre og fokusere utrednings- og
planleggingsprosjekter (Ibid, s.19).
I denne oppgaven er stadkjensle-analysen brukt for å få tilgang til
individuelle erfaringer, verdier og syn fra fastboende og gjester i Trysil.
Stadkjensle bygger på minner, kroppsliggjorte erfaringer og sosiale
samhandlinger (Ibid, s.60), og vi valgte derfor å undersøke stadskjensle når
vi var i Trysil.

Hva er en typisk Trysling?
Vår erfaring er at praten går lett når man møter innbyggere i Trysil, de er
imøtekommende og høflige, og man opplever en stolthet av å være trysling.
Mange av dagens tryslinger lever av gjestfrihet og gleden av å vise frem
bygda, og tilsynelatende er de både glad og vant til besøk. Kanskje er dette
påvirket av beliggenheten unna allfarvei. Det er et sterkt samhold i bygda,
og dette understrekes av et rikt kulturtilbud med over 200 frivillige lag og
foreninger og stor frivillig innsats i grendesamfunnet. (Løberg & Kind, 2004)
Tryslingene er kreative mennesker, og en stor andel av arbeidsmarkedet i
kommunen er private virksomheter.

Forhold til naturen, Trysilfjellet og Fageråsen

Hvem er hytte-tryslingen?

Tryslingene har et sterkt forhold til naturen, både de langstrakte
skogene og Trysilfjellet. Kanskje bygger forhold til naturen på de viktige
naturressursene som tryslingene var og er avhengig av. Dreiningen i viktig
næringskilde har fulgt samfunnsutviklingen, men bruken av ressurser som
naturen byr på ligger fortsatt nær tryslingen. Trysilfjellet synes å ha en
spesiell plass i mange trysling-hjerter.

Typisk for hytte-tryslingene er at de ser på hytta og omgivelsene
som et utvidet hjemsted, uten å delta i lokale demokratiske prosesser
(Kommuneplan 2009-2020, langsiktig del, s.19). I dag er det flest svenske
og norske familier som har hytte i Fageråsen, gjerne med flere generasjoner
som bruker hyttene. Gjennomsnittlig er det mer enn sju personer som
benytter hytta, og mange har hatt hytta i mer enn 15 år (Ibid). Hyttene er
nokså store med nødvendig fasiliteter. Hytteområdet er åpenbart etablert
med hovedtanke om nærhet til skitrekk og alpinanlegg. Likevel virker det til
at hytte-tryslingene også liker den ikke-kommersielle delen av fjellet, hvor
det i varierende grad er tilrettelagt for fotturer og sykkelturer langs stier om
sommeren og langrennsløyper om vinteren.

“Jeg har tatt buss fra Oslo, og når bussen passerte Elverum og jeg kunne
skimte Trysil-fjellet fullt opplyst - da skjønte jeg at jeg snart var hjemme”
lokalbefolkning, kvinne
Tryslingenes forhold til Fageråsen er i hovedsak utgangspunkt for gåturer,
sykkelturer og langrennsturer i lett tilgjengelig fjellområder ved Trysilfjellet.
Tryslingene beskriver området som fint turterreng for alle aldre og
Fageråsen kan betegnes som “familiesiden” av Trysilfjellet. Den generelle
oppfatningen er at tryslingene synes det er bra at turistene og hytteeierne
bruker fjellet. Til tross for nærhet til gode naturopplevelser sier flere
tryslinger at det er sjeldent de reiser dit. Fageråsen virker heller til å være
hytte-tryslingens sted, og ser ut til å ha hatt en egen, noe isolert utvikling
som bygger mer på hytte-tryslingenes behov og interesser.

Hvem er turist-tryslingen?
Turist-tryslingene er typisk de som besøker kommunen på dags-/
ukesopphold og leier hytte, leilighet eller hotellrom. Det er særlig i
vintersesongen det er en stor andel nasjonale og internasjonale turister.

Under feltuka i Trysil spurte vi tilfeldige mennesker vi møtte i Trysil, og
svarene vi fikk av befolkningen kan utfylles med beskrivelsene prest Axel
Christian Smith skrev i 1784.
“Hjelpsomhed og Medlidenhed”
“Høflighed viser en Trysilder i en Grad, der nærmer sig til
Kjedsommelighed” (Smith, 1784, s.299)
Figur 5. Sitater fra folk vi snakket med på gata i Innbygda.

“Jakt og Fiske”
Mann, 35

"Bra utgangspunkt for turer �l
fots og med ski" Kvinne 83
“Turer i �ellet på sommeren”
Kvinne 22

"Fageråsen er familiesiden
av �ellet" Kvinne 22

“Fjellroa”
Kvinne, 83
“Traust, prater sakte,
masse turister
og dialekta - selv om
den stadig vannes ut”
Mann, 56

“Dialekta vår, den må vi holde på!”
Kvinne, 77

“Glad i folk”
Mann, 73
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Mulighetsstudie
Mulighetsstudien tar utgangspunkt i analysen, og deler området inn i to fokusområder, der ett er todelt. Trysilfjellet: den kommersielle delen er ikke en del av mulighetsstudien, da vi ikke ønsker å endre områdets karakter eller
funksjon. Likevel er den kommersielle delen en viktig del av Fageråsen. Et viktig prinsipp for mulighetsstudien er å se områdene sammen, og isolert. Mulighetsstudien fokuserer på tryslingene, hytte-tryslingen og turist-tryslingen som
har interesse for naturbasert reiseliv. Til fokusområdene er det utarbeidet en mulighetsstudie, strategi og konkrete tiltak. Mulighetsstudien tar utgangspunkt i tre overordnede mål, bevaring, styrke eller endring av eksisterende tilstand
(Miljøministeriet, 2007).
Gjennomgående i mulighetsstudien er det en overordnet strategi om å tilgjengeliggjøre friluftsliv for alle. De ulike fokusområdene peker på hvilke muligheter som finnes og tiltak som kan gjøres.

Fageråskjølen

1B

2
Brø�ellet

1A
Skuru�ellet
Låg�ellet

Trysil�ellet

Figur 6. Kart med de to fokusområdene. Det oransje feltet er fokusområde 1A og B. Det grønne feltet viser fokusområde 2.
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Fokusområde 1A: Det bebygde område
Styrker
•
•
•
•
•

Sentrumskvaliteter
Møtepunkt
Knute- og utgangspunkt
Sentral beliggenhet
Mye gjennomgangstrafikk

Svakheter
•
•
•
•
•
•

Mangel på helhetlig planlegging
Utfordringer knyttet til rask utvikling
Spøkelsesby utenom vintersesong
Lokalklima (vindfullt)
Gjennomkommersialisert
Lite identitetsskapende

Muligheter
Høyfjellssenteret har potensiale til å være møtepunkt for mennesker og
utgangspunkt for aktiviteter i Fageråsen og generelt i kommunen. Området
har en sentral plassering, og har potensiale til å styrke sentrumskvalitetene.

og inspirere besøkende om ulike aktiviteter som finnes i Trysil i de ulike
sesongene. Informasjon om andre aktivitetstilbud kan på sikt øke antall
besøkende for Høyfjellssenteret, og utvikles dets rolle som knutepunkt og
utgangspunkt.
Videre utbygging på Høyfjellssenteret bør sentreres i tilknytning til
den eksisterende hovedgaten. Utvikling bør være en videreføring av
eksisterende sentrumsfunksjon, med offentlig tilbud på gateplan. Det
er positivt for besøkende og kommersielle aktører at området føles
tilgjengelig, og ikke et stoppested mellom skibakken, friluftsområdene og
næringslivet. Det kan være aktuelt å utvikle høyfjellssenteret der dagens
parkeringsplass er, parkering kan evt. legges i en parkeringskjeller under.
Utvikling av Høyfjellssenteret bør i størst mulig grad tilpasses landskapet,
slik at det ikke oppleves negativt for omkringliggende områder. For å styrke
Høyfjellssenteret som knutepunkt er det viktig å skape et særpreg og
bevare identitet for området, som plassering i forhold til Trysilfjellet og de
store skogene i øst.

Tiltak
•

Konsentrere utbyggingen

•

Tydeliggjøre lokalklima

•

Tydeliggjøre området som møte- og utgangspunkt

•

Helhetlig skilting

•

Tydeliggjøre et variert aktivitetstilbud

Trusler
Den største trusselen for dette området er at det videreutvikles uten en
overordnet plan. Dette vil, ettersom besøkstallene øker, føre til en situasjon
der området mister den hyggelige høyfjells-dimensjonen og går over til å bli
et sted der færre og færre ønsker å oppholde seg i, men bare vil passere.
En annen trussel er at området ekspanderer utover i tilstøtende arealer
uten å ha sett på mulighetene for å fortette eller effektivisere de arealene
som har samme funksjon. Særlig gjelder dette sentrumsfunksjonene som
butikker, kafeer og restauranter, men også varme senger. Vel inneforstått
med at Fageråsen er et område der de fleste ankommer i bil, er det for
utviklingen av Høyfjellssenteret sin del mer gunstig å tenke arealeffektivitet
og gangavstand.

Strategi
Fageråsen Høyfjellssenter skal bli et attraktivt og levende
sentrum hele året, med hovedfunksjon som møtepunkt og
utgangspunkt.
Høyfjellssenteret har en sentral plassering i Fageråsen, med nær tilgang til
de andre fokusområdene. Hovedgaten er i direkte tilknytning til nedfartene
fra alpinbakkene og er trafikkert i høysesongen. Her er det aktive fasader,
som det er ønske om å styrke på sommerstid. Grunnet etablering av
Scandinavian Mountain Airport er det ventet en økning av internasjonale
turister. Høyfjellssenteret bør derfor kunne tilby flere varme senger i
fremtiden. Varme senger kan føre til mer aktivitet utenom sesong og en
jevnere strøm av besøkende. Sentrumsfunksjonene danner grunnlag for
ulike møteplasser. Det må i tilknytning til dette skapes gode offentlig rom.
Høyfjellssenteret skal være utgangspunkt for lokale aktiviteter. Dette
tilbudet skal suppleres med informasjon om aktivitetstilbud i kommunen
forøvrig. Et besøkssenter kan etableres, med hovedfunksjon om å opplyse

Bilde 14 (over): Gågata ved Høyfjellsenteret, Bilde 15 (Oppe til høyre): Gågata ved
Høyfjellsenteret, Bilde 16 (Nede til høyre): Møteplass ved Høyfjellssenteret.
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Visualisering av foreslåtte tiltak for fokusområde 1A

Til hy�eområdet

Forslag �l
plassering av
besøkssenter

Forslag �l bruk av
vegetasjonssone
for forbedring av
lokalklima

Til Skianlegget
Figur 7 (over): illustrativt overskiktskart over for utbygging av høyfjellssenteret. Lyse grå bygg er eksisterende sentrumsområde, mørke
grått er foreslåtte nye bygninger som birdar til utviklingen av sentrumsområdet. Den oransje streken viser ønsket ferdselsåre gjennom
sentrumsområdet med besøkssenteret sentralt plassert. Vegetasjonssonen har som hensikt å bedre lokalkima, spesielt med tanke på vind.
Skiller gågata fra bilveien.
Figur 8 (Oppe til høyre): Høyfjellssenteret sett fra hytteområdet.
Figur 9 (Nede til høyre): Høyfjellssenteret sett fra gågata.
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Fokusområdet 1B: Grønnstruktur innad i
hytteområdet
Styrker
•
•

Bevarte grøntarealer
Visuell karakter på bebyggelse

Svakheter
•
•
•

Grøntarealene er lite brukervennlig og synliggjort
Lite besøkt område utenfor vintersesong
Isolert sentrumsutvikling ved Radisson Blu Hotell

Muligheter
Det bebygde området har potensiale for å i større grad tilrettelegge for
ski-inn/ski-ut og tur-inn/tur-ut. Videre har området muligheter for å bevare
naturmiljøet og den grønne korridoren med helhetlig planlegging av nye
hyttefelt, som også bør ta hensyn til områdets visuelle karakter.

Den grønne korridoren fremhever naturkvalitetene som finnes i Fageråsen
forøvrig, og bidrar til at disse kvalitetene er i umiddelbar nærhet til det
bebygde området. Den grønne korridoren kan også utvikle indre kvaliteter
som gjør den mer attraktiv for besøkende, eksempelvis bestemmelser om
minimumskrav til bredde, høyde på vegetasjon og opplevelser underveis.
Den grønne korridoren bidrar til ski-inn/ski-ut og tur-inn/tur-ut, som
innebærer at hytte-tryslinger og turist-tryslinger kan forflytte seg i området
uten bil. Den grønne korridoren, sett i sammenheng med fokusområde
2 er en styrke for hytteområdet, og kan føre til økt bruk av turterrenget i
sommerhalvåret. Det er ikke ønsket videre sentrumsutvikling ved Radisson
Blu hotellet, men heller tilrettelegge for enklere adkomst via den grønne
korridoren til Høyfjellssenteret.

Tiltak:
•

Etablere ferdselsåre med muligheter for nærfriluftsliv

•

Skilting og merking

•

Universell utforming

•

Tilrettelegge for naturopplevelser

•

Lavterskeltilbud

Den grønne korridoren har mulighet til å fremme nærfriluftslivet for
besøkende i Fageråsen. Den grønne korridoren skal være en tilgjengelig
ferdselsåre, som gjør det enkelt å komme seg fra hytteområdet og hotell
til friluftsområdene med ski, sykkel eller til fots. Det er viktig å bevare
grønnstrukturen, styrke bruken av denne, og se den i sammenheng med
etablering av mate-traseer fra hyttefeltene. Potensiale for å skape et
brukervennlig område med opplevelsesverdi, og mulighet for visuell verdi er
tilstede.

Trusler
Det forventes en økende grad av internasjonale turister, og selv om dette
trolig vil være positivt for næringslivet i Trysil og skape vekst, finnes det også
potensielle negative effekter. Flere kommersielle gjester kan skape økt press
på hytteutbygging, spesielt i Fageråsen som er et av Trysils mest populære
hytteområde. Økt press kan føre til at nye hytter blir bygget utenfor
den diffuse grønne streken for å imøtekomme etterspørsel. I tillegg kan
utbyggelsen true bevaring av den grønne korridoren. Videre er det viktig å
være bevisst på karakteren på bebyggelsen.

Strategi
Styrke den grønne korridoren som ferdselsåre mellom det
bebygde område og fjellområdene.
Den grønne korridoren må styrkes for å ha en brukervennlig funksjon med
hovedhensikt å føre mennesker fra hytteområdet til friluftsområdet. Det tas
utgangspunkt i eksisterende korridor, og videreutvikling av denne i tillegg
til etablering av mate-traseer inn i hyttefeltene. Den grønne korridoren
blir et viktig bidrag til nærfriluftsliv for hytte-tryslinger og turist-tryslinger.
Dagsturister vil også kunne benytte ferdselsåren fra parkeringsplass til
friluftsområdet. Den grønne korridoren blir en del av en større infrastruktur
av turstier, og må være brukervennlig for nasjonale og internasjonale
turister med helhetlig merking og skilting.
Bilde 17(over): Universellutformet løype fra øverst i Fageråsen mot Lågfjellet, Bilde 18 (Oppe til høyre): Vegetasjon i
Hyttefelt, Figur 10 (nede til høyre): Plankart viser friområdet innad i det bebyggdeområdet
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Visualisering av foreslåtte tiltak for fokusområde 1B

Fageråskjølen

Radisson blu

Høy�ellssenteret
Låg�ellet/Skuru�ellet

Figur 11 (Over): Den grønne koridoren (mørkegrønn) med tilhørende matetraser (lysegrønn).
Figur 12 (Høyre): Illustrasjon av indre kvalitetene som bør vektlegges ved utarbeidelse av den grønne koridoren.
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Fokusområde 2: Fjellområder med friluftspreg
rundt Fageråsen
Det unike ved Fageråsen er nærhet og tilgjengelighet til natur og friluftsliv.
Friluftsområdene omkranser bebyggelsen i vest og nord. Bebyggelsen
er avgrenset av den grønne streken, som dog ikke er juridisk bindende,
men har til hensikt å bevare friluftslivet i Fageråsen. Området er en del
av et større landskapsbilde. Fageråsen er et godt utgangspunkt for turer i
fjellområdet rundt Lågfjell, som er omkranset av Trysilfjellet (1132 moh),
Skurufjellet (1050 moh) og Brøfjellet (1046 moh) (Norgeskart.no).

Styrker
•
•
•
•
•
•
•

Utgangspunkt for tur
Variert terreng
Sonering
Ro og stillhet
Gratis
Nærturterreng
Fjellandskap

Svakheter
•
•
•
•
•

barn og voksne, lokalbefolkning, hytteeiere og turister. Naturmiljøet skal
bevares, og naturopplevelsene skal være gratis og tilgjengelig for alle.
Eksisterende løyper skal sees i sammenheng med den grønne korridoren.
Utvidelse av løypenett bør etableres med tilgang til den grønne korridoren.
Det oppfordres til utvidelse i samsvar med prinsippet om sonering.
Tilrettelegging i samsvar med universell utforming og for internasjonale
turister vil være spesielt viktig.
Området må sees i sammenheng med fokusområde 1A og 1B, hvor
friluftsområde tilfører en viktig kvalitet til de bebygde områdene. Områdene
knyttes sammen, og skaper synergieffekter ved å ha ulike tilbud. For å øke
tilgjengeligheten til friluftsområdet blir det viktig med skilting og merking
fra områdene A og B, og spesielt viktig langs den grønne korridoren.

Tiltak
•

Helhetlig merking og skilting

•

Definere hovedløypenett

•

Lage en skiltplan for friluftsliv og friluftslivets ferdselsårer i
Fageråsen

•

Sonering

•

Forankre den grønne streken i plan

For å bevare områdets visuelle karakter og følelsen av urørt natur bør den
grønne streken styrkes for å kontrollere utviklingen av høyfjellssenteret
og hytteområdet. Den grønne streken skal sørge for å bevare de
opplevelsesmessig godene - ro og stillhet - som området tilbyr.

Utbyggingspress
Lys- og støyforurensning
Lite helhetlig skilting
Lite tilrettelagt for internasjonale turister
Den grønne streken legger opp til skjønnsmessige vurderinger for
utbygging

Muligheter
Friluftsområdet rundt hyttefeltet har potensiale til å være et
nærturterreng for hele familien, med gode muligheter for naturopplevelser
og et godt friluftsliv. Friluftsliv og naturopplevelser skal være gratis, og
tilgjengelig for flerbruk av alle interesserte brukere.

Trusler
De to største truslene for området anses å være utbyggingspress i
hytteområdet og ekspansjon av den kommersielle delen av fjellet. Begge
faktorene kan i hovedsak reguleres av kommunen, sett i sammenheng med
utviklere og grunneiere som er bevisst i sin rolle som forvaltere av arealene.
Likevel anses truslene mot området som store, da små tiltak og forandringer
i meget stor grad ødelegger både den økologiske og visuelle karakteren i
området. Kommunen har lagt ut nye ubebygde tomter nord-vest i området,
og dette vil være en stor trussel i nær fremtid for den visuelle og økologiske
tålegrensen.

Strategi
Bevare og styrke Fageråsen som utgangspunkt for
naturbaserte og ikke-kommersielle opplevelser
Strategien for friluftsområdene er å bevare kvalitetene i området, og øke
tilgjengeligheten og oppmerksomheten rundt naturbaserte opplevelser.
Området skal styrkes som utgangspunkt for ikke-kommersiell aktivitet for

Bilde 19 (over): Bålplass langs universelt utformet løype ved Lågfjellet, Bilde 20 (oppe til høyre)
Merka løype mot Skurufjellet, Bilde 21: Utsikt fra kloppene på myrene mot Skurufjellet.
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Visualisering av foreslåtte tiltak for fokusområde 2

Figur 12 & 13: Illustrasjonene viser helhetlig skilting, flerbruk av løyper og ulik grad av tilrettelegging, sonering.
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Oppsummering
Oppgaven har tatt utgangspunkt i Fageråsen og de omkringliggende
naturområdene.
Fageråsen er et godt utviklet fjellområde, med sterke og
konkurransedyktige kvaliteter. Tilsynelatende ser det ut til at utviklingen
på Fageråsen er noe isolert fra utviklingen på andre siden av Trysilfjellet og
Innbygda. Dette kan skyldes at området fungerer godt i seg selv, og tilbyr
tjenester som hytte-tryslingene og turist-tryslingene anser som nødvendig
for helge- og ferieopphold. Likevel er det viktig å styrke forholdet for å
fremme helhetlig utvikling, som tar utgangspunkt i et mangfold av ulike
tilbud, ressurser og aktiviteter i kommunen. Gjennomgående i oppgaven
fokuseres det på å tilgjengeliggjøre friluftsliv og skape naturopplevelser for
alle, og strategiene for hvert fokusområde bygger på dette hovedmålet.
Tema for oppgaven er storskala eiendomsutvikling og naturbasert
reiseliv. Fageråsen har et definert sentrum ved Høyfjellssenteret, og her
bør videre utbygging skje, da ekspandering av hyttefeltet står i strid med
å bevare landskapet rundt hyttefeltet. Fageråsen har en gylden mulighet
til å styrke satsingen på naturbasert reiseliv i området, spesielt om
sommeren. Fageråsen som utgangspunkt har to ulike funksjoner. Området
er utgangspunkt for naturopplevelser for tryslinger, hytte-tryslinger og
turist-tryslinger. I tillegg er Fageråsen utgangspunkt for hytte-tryslinger og
turist-tryslinger som ønsker å oppleve Trysil, og andre aktiviteter enn de
Fageråsen tilbyr.
Oppgaven har generelt sett på tre overordnede strategiske mål: Styrke,
bevare og endre. Det bebygde området i Fageråsen oppleves som ferdig
ekspandert, og videre utvikling må skje innenfor eksisterende bebygde
område. Randsonen er sårbar, og tiltak her vil kunne endre friluftsområdets
karakter. Naturområdene i Fageråsen gjør området unikt, og dette skal
bevares og styrkes. Strategiene for fokusområdene tar utgangspunkt i å
styrke eksisterende kvaliteter og ønsker å forbedre totalopplevelsen av
området. Videre utvikling på Fageråsen bør ta utgangspunkt i det unike
og særegne ved området, og skape en identitet hvor tryslingene, hyttetryslingene og turist-tryslingene føler seg hjemme og kan skape gode
(natur)opplevelser.
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Bilde 22: Utsikt fra kloppene mot Trysilfjellet.
Figur 14 (venstre): Illustrerer forholdet mellom Fageråsen, Innbygda, andre siden av Tryislfjellet og resten av Trysil kommune.
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