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Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser 
i Hedmark 

Hedmark har gode natur - og kulturressurser for opplev-
elsesutvikling, kompetansemiljøer og infrastruktur. Varias-
jonen innad i fylket gir også grunn til å videreutvikle 
opplevelsene slik at vi får utviklet opplevelser med tydelig 
særpreg.   Fylket har en reiselivsnæring som er en viktig 
ressurs og aktør innen opplevelsesutvikling, og som har 
behov for og kapasitet til å ta i mot flere og mer betalings-
villige gjester enn i dag. Opplevelses- og reisemålsutvikling 
er et av innsatsområdene strategien. 

Det er viktig å bygge utviklingsarbeidet på ressurser som 
enten er spesielt gode eller unike, og hvor det er et verdis-
kapingspotensial. Hedmarks konkurransefortrinn er knyt-
tet til ressursene: Kultur- og kulturarv, natur, spill/IKT og 
digital teknologi, samt arrangementskompetanse og frivil-
lighet. Lokalisering og tilgjengelighet gir også Hedmark et 
konkurransefortrinn og vurderes derfor også her. 

Kultur og kulturarv
Kultur kan være viktige innhold i opplevelsesutvikling. Et 
eksempel er fokus på bevisstgjøring av lokale og regionale 
unike fortrinn i form av kulturhistorie, kulturaktiviteter og 
naturgitte ressurser. Gjennom å ta utgangspunkt i kultur 
og kulturarv som er typisk for Hedmark, kan en utvikle 
opplevelser som er vanskelige å kopiere, og som gir 
sterkere opplevelseskvalitet for kunden. Lokal mat, lokale 
tradisjoner og å lære om stedet du besøker gir andre 
dimensjoner til opplevelsen. Slik kan også bærekraftbe-
grepets prinsipp om å ta vare på lokal kultur (autentisitet), 
bidra positivt inn i opplevelsesutviklingen.  Utvikling av kul-
turbasert turisme forutsetter, på samme måte som annen 
produkt utvikling, at tilbudet utvikles, pakkes og gjøres 
tilgjengelig for den rette målgruppen.

Strategier for å utvikle verdiskapingsmulighetene i kulturtil-
budet i Hedmark kan altså kombineres med samarbeid om 
produktutvikling-, pakking og salg- og distribusjon, og vil 
være avhengig av tilført kompetanse på disse oppgavene.
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Et kjernespørsmål ved all kulturturisme er hvordan enkelt-
aktører kan øke inntjeningen ved å få betalingsvillige 
besøkende (kunden). Det kan handle om å øke kvaliteten 
på produktet, slik at en kan ta en høyere pris for kulturtil-
budet. Slik kan en øke verdiskapingen hos kulturtilbyderen, 
i tillegg til hos de som tilbyr overnatting og/eller bespisning. 

Hedmark har gode forutsetninger for å integrere kulturmin-
ner i utviklingen av opplevelser. Her er en oversikt over noe 
av det som finnes i fylket:

  
• Gravminner, boplasser og bygdeborger fra førhistorisk 

tid, særlig steinalder og jernalder
• Festningsverk – for eksempel Kongsvinger festning    
• Middelalderhistorien – som Hamarkaupangen og  mid-

delalderkirkene
• Storgårdskulturen – kan knyttes til dagens besøksgårder mm
• Skogfinske kulturmiljøer – for eksempel Finnskogleden 

og finnetorp
• Industrihistorien og arbeiderkultur- brenneri, skogdrift, 

bergverk/gruver, glassverk, innlandsfiske, meierier, hus-
mannsvesenet

• Seterkultur og seterdrift 
• Matkultur 
• Hedmarks kulturlandskap
• Skibladner, Fæmund II, Fiskevollen og andre kulturmin-

ner knyttet til vann
• Litteratur - svært mange kjente forfattere kommer 

fra Hedmark
• Pilegrimsledene
• I nasjonalparkene finnes også en rekke kulturminner, 

samt rester etter både samiske og norske bosettinger  

Hedmark har hele 32 virksomheter som er tildelt kvalitets-
merket Olavsrosa. Dette er en utmerkelse stiftelsen Norsk 
Kulturarv tildeler opplevelsestilbud som på en god måte 
kombinerer kulturarv og formidling. 

Både bærekraftbegrepet og opplevelsesøkonomien leg-
ger stor vekt på å bruke uten å forbruke. Også når det 
gjelder natur- og kulturarv er det viktig å finne balansen 
mellom bevaringshensyn og utviklingsmuligheter. Mange 
av premissene legges i offentlig planlegging og regulering.  
De praktiske løsningene må finnes i hvert enkelt tilfelle.
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Kulturinstitusjonene i fylket
Kultur er både en drivkraft og et fundament for utvikling 
og verdiskaping. Dette innebærer verdier som lokal 
identitet, historieproduksjon og bruk, lokal kunnskap, 
symboler og stolthet og “kulturell kapital” knyttet til 
natur- og kulturarven. Viktige områder for å gjennomføre 
dette er kunst- og kulturutvikling, bibliotekene, museer 
og kulturinstitusjoner. 

Det er mange museer i Hedmark som favner og formidler 
en rekke ulike tema. De fleste er del av Hedmark fylkesmu-
seum som er et av landets største museer og som har totalt 
270 000 besøkende pr år. En undersøkelse gjennomført av 
interesseorganisasjonen.

Virke viser at museene mener det er viktig å delta aktivt 
i lokale reiselivsorganisasjoner, og at det er økende inter-
esse for samarbeid om reiselivsoppgaver (Heyerdal Ref-
sum AS i Regjeringens handlingsplan for kulturnæringene 
2013). Som innholdsleverandører og utstillingsutviklere 
kan museene være både viktige i utformingen av nye 
opplevelser, og som besøksmål.

Kunnskap om dramaturgi, regi, scenografi med mer, er viktig 
i forhold til formidling og utvikling av opplevelser. Det er 
derfor også relevant å utvikle samarbeidsallianser med teat-
ermiljøene i Hedmark som for eksempel Teater Innlandet.

Musikkmiljøet
Hele Hedmark fylke har rike musikktradisjoner og -miljøer. 
Det utøves musikk i alle sjangre, slik som folkemusikk, rock/
pop, danseband, kor, korps og kunstmusikk. I tillegg har 

Hedmark et faglig musikkmiljø knytta til Hamarregionen 
og Elverum. 

Dette miljøet er viktig både fordi det utdanner musikere 
og tilhørende yrkesgrupper, det gir området et stort miljø 
innen musikk, det har ringvirkninger for amatørkulturlivet 
og gir grunnlag for arrangementer og festivaler. Innlandet 
har ikke noe profesjonelt kor eller orkester, noe som kunne 
gitt enda flere synergieffekter til de lokale festivalene og 
opplevelsesnæringene.
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Hedmarks musikkfestivaler gir grunnlag for utvikling av 
musikklivet. Musikkfestivaler som Hamar Music festival,  
Under Brua, Kirsten Flagstad- og Prøysenfestivalen i Hamar-
regionen, og Audunbakken i Glåmdalsregionen, Trysilfesti-
valen, Livestockfestivalen i Fjellregionen, Volumfestivalen 
i Elverum m.fl. kan nevnes som eksempel på sammenhen-
gen mellom musikkmiljø og festival. Disse bygger delvis på 
det eksisterende musikkmiljøet i Hedmark, men også på 
eksterne musikere.

Spill, film og digitale medier 
Det finnes i dag gode muligheter for å benytte seg av IKT 

og digitale medier i forbindelse med opplevelsesutvikling.  
Hedmark og Innlandet har et sterkt kompetansemiljø innen 
spill, film og digitale medier. Dette er en kompetanse som 
er viktig både i forhold til markedsføring og innholds-
produksjon av frammøtebaserte opplevelser.  

Kompetansemiljøet i Hamarregionen består av små og mel-
lomstore selskaper innen media, reklame, e-læring, film, 
animasjon, video og 3D-modellering.  Dette gjør at Innlan-
det, med hovedbase Hamar, har et dynamisk miljø innen 
spill/IKT/media i nasjonal sammenheng.  

Dette miljøet har potensial for å leverer ulike produkt innen 
sjangre som for eksempel tv-produksjoner, formidlings-
verktøy for museer, læringsspill til undervisning, animert 
spillefilm, markedsførings-/kommersialiseringsassistanse 
og simuleringer til forskning- og utviklingsmiljøer. 

Andre aktører som kan nevnes i denne sammenheng er 
Høgskolen i Hedmark og Hedmark kunnskapspark. Først-
nevnte tilbyr bachelorgrader i animasjon, spillteknologi og 
simulering, virtuell kunst og design, samt studier i digital 
medieproduksjon, kommunikasjon og mediefag.  

Hedmark Kunnskapspark jobber både gjennom inkubator, 
nettverk og på andre måter for å styrke dette miljøet og 
øke samhandlingen mellom de ulike aktørene. Kunnskaps-
parken har også fokus på å stimulere til etablering av 
nye bedrifter innen kulturbasert næringsliv, med spesiell 
oppmerksomhet rettet mot ungdomsmusikkindustri og 
produksjon av digitalt innhold.
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Arrangementskompetanse og frivillighet 
Hedmark har en rekke store arrangement. De største er 
Birkebeinerarrangementene, arrangementene på Våler-
banen og i Vikingskipet. Innlandet har etter OL i 1994 hatt 
en systematisk satsing på arrangement og festivaler. 

I 2016 arrangeres Ungdoms–OL i Innlandet. Idrett, NM, VM 
mm fører til publikum og involverer frivilligheten i lokalm-
iljøet. Innlandets mange arrangementer genererer ring-
virkninger for øvrig næringsliv, som overnattingsbedrifter, 
restauranter og lokal varehandel. Det foreligger imidlertid 
lite kunnskap om de økonomiske konsekvenser for alle 
berørte i slike arrangementer. Det er heller ikke gjort arbei-
der som analyserer innovasjonene i forretningsmodellene 
til arrangementene. 

Hedmark har en viktig posisjon innen arrangementstur-
isme i Norge. Det innebærer også at regionen besitter mye 
kompetanse på arrangementsutvikling og gjennomføring 
av store arrangement, og at det finnes sterke miljøer med 
ildsjeler og frivillige. Den sentrale lokalisering på Østlandet 
tilsier at dette bør være en satsning også fremover. 

Natur og landbruk
Landskapet i Hedmark varierer fra kulturlandskapet rundt 
Norges største innsjø, Mjøsa, til store urørte skogs- og 
fjellområder i øst og nord. Den eurasiatiske taigaen, ver-
dens største sammenhengende barskogbelte, begynner i 
Hedmark mellom Hamar og Elverum, og fortsetter gjen-
nom nordlige Skandinavia og Russland til Stillehavet. Nord 
i fylket ligger Norges tredje største innsjø, Femunden. 
Storsjøen i Odal, Storsjøen i Rendalen og Osensjøen i Trysil 
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er også viktige vannbaserte ressurser i Hedmark i forhold 
til for eksempel innlandsfiske.  

Fylket har to store vassdrag: Glomma, Norges lengste elv, 
samt Trysilelva. For øvrig finnes fiskerike vassdrag over hele 
fylket. Av spesielle naturfenomener kan nevnes Jutulhogget 
i Alvdal, Nord- Østerdal. Finnskogen er et stort, sammen-
hengende skogsområde mellom Solør-regionen i Norge og 
tilgrensende område i Värmland, preget av spesiell historie 
og mystikk knyttet til finsk innvandring fra 1600-tallet.

Hedmark har over 100 områder som er vernet etter Natur-
mangfoldloven, herunder de fem nasjonalparkene Foroll-
hogna, Femundsmarka, Fulufjellet, Rondane og Gutulia. 
Særlig i internasjonale markeder oppfattes nasjonalparker 
som en kvalitet og som en egen merkevare. Rondane er 
Norges eldste nasjonalpark, og har i tillegg til en unik villrein-
stamme en spesielt interessant geologi.  I Forollhogna er 
det i dag over 60 setre i aktiv bruk.  Nær Forollhogna ligger 
Vingelen, en av Norges fem nasjonalparklandsbyer. 

I hele fylket gir naturen gode muligheter for aktiviteter som 
vandring, sykkel og fiske. Dette er også prioriterte nasjon-
ale temasatsninger. Hedmarks natur innbyr også til andre 
aktiviteter som kano, kajakk, ski med mer. Hedmark har 
videre gode muligheter for næringsmessig omsetning knyt-
tet til jakt- og fiskeressursene i Hedmark.  Alle de fire store 
rovdyrene lever i fylket, noe som både skaper utfordringer 
og muligheter for Hedmarkssamfunnet. 

Generelt kan en si at det er et stort potensial knyttet til 
næringsmessig opplevelsesutvikling knyttet til utmarksres-

sursene (jakt og fiske), andre typer naturaktiviteter samt 
guiding og tilrettelegging i natur. Samspill med grunneier-
organisasjoner som Statskog, Glommen og kommune-
skoger eller frivillige aktører som Den Norske Turistfore-
ningen og idrettslag viktig for å ta ut potensialet knyttet til 
natur- og utmarksressursene. 

Kultur- og opplevelsesnæring som tilleggsnæring i 
landbruket
Nullpunktsanalysen for Hedmark (Østlandsforskning 2013) 
viser at av alle jordbruksforetakene i Hedmark oppgir 57 
% at de driver en eller annen form for tilleggsnæring. 
Av disse er det om lag 37 % som driver med ulike typer 
næringsaktivitet som kan tilordnes til kultur- og opplev-
elsesnæringene. Den absolutt mest utbredte er utleie av 
jakt- og fiskerett, og som er særlig utbredt i Østerdalen 
(Tabell 9-1).  Andre relevante tilleggsnæringer for kultur- og 
opplevelsesnæringene er camping, hytteutleie, gardstur-
isme, bortfeste (utleie) av tomter, husflid/ småindustri og 
videreforedling av råvarer til mat for salg. Lokalmat kan 
være et viktig element i utviklingen av helhetlige opplev-
elsestilbud i fylket.
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Samferdsel og transport

Sykkel og vandring
Sykkel kan både være et reiselivsprodukt i seg selv men 
også være et framkomstmiddel mellom destinasjoner. 
Hedmarks sykkelbyer kan brukes i markedsføringen av 
byene som reisemål; attraktive byer som er lett å komme 
seg rundt i på sykkel. 

For turister som legger opp lange sykkelruter som trans-
port, kan det også nevnes at Nasjonal sykkelrute 7 (Pilegrim-
sruta) mellom Halden og Trondheim går langs østsiden av 
Mjøsa. Nasjonal sykkelrute 9 (Villmarksruta), også mellom 
Halden og Trondheim, men i «Østerled» (Finnskogen- 
Trysil – Røros), er under opparbeidelse. I tillegg til fotturer 
som produkt i seg selv, er det Pilegrimsledene som også 
fungerer som transportårer til fots. Her bør også nevnes 
skiløypenettet i Hedmark. 

Privatbil
E6 (Oslo-Trondheim), RV 3 (Østerdalen) og RV 2 (over 
Morokulien) er de største og viktigste veiene i fylket. Vei-
standarden på hovedveinettet er god sammenliknet med 
andre fylker. Veinettet gjør også at Hedmark har stor gjen-
nomfartstrafikk av turister særlig i sommersesongen.  

Grenseovergangen ved Morokulien er landets nest 
største, og er dermed en viktig innfallsport for uten-
landske turister. For å henvende seg til kunder som kom-
mer med privatbil, er det selvfølgelig grunnleggende at 
opplevelsen ligger tilknyttet vegnettet og har gode nok 
parkeringsmuligheter.
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Vegnettet i Norge består av riksveger, fylkesveger, kom-
munale veger og private veger. De to førstnevnte forvaltes 
av Statens Vegvesen, mens kommunene har ansvaret for 
kommunale veger. I forbindelse med bedre skilting for å 
fremme reiselivet, er Statens Vegvesen en naturlig samar-
beidspartner.  Både i forbindelse med skilting på riksveg og 
fylkesveg; kommunen på kommunale veger.

Fly
Nærheten til Gardermoen gjør Hedmark særlig lett 
tilgjengelig fra utlandet. Røros flyplass er viktig dersom 
det opprettholdes en stabil, ruteforbindelse. Det er viktig 
at det er lett å komme seg til opplevelsesmål i Hedmark 
fra disse, og det er viktig for den nordlige delen av Hed-
mark at rutetilbudet på Røros lufthavn opprettholdes som 

tilfredsstillende. Det foreligger også planer for flyplass nær 
Rörbacksnäs i Malung-Sälens kommun.

Buss og Jernbane
Hedmark er lett tilgjengelig med tre toglinjer – en langs 
Mjøsa, en til Kongsvinger og Sverige, og en gjennom 
Østerdalen til Røros. Utbygging av jernbanen er sentralt 
for å skape regionforstørring. Både eksisterende tilbud 
på våre 3 persontoglinjer; Dovre-, Kongsvinger- og Røros-
banen, og fremtidig togtilbud med dobbeltspor på Dovre-
banen, er såpass bra at det bør markedsføres som gode 
kollektive reisemåter til og fra vårt fylke. Dersom selve 
opplevelsesmålene ikke er i gangavstand (eller sykkelav-
stand) fra stasjonene, er transporten videre avhengig av 
buss eller taxi.

Sammenlignet med andre deler av Østlandet er det få 
andre regioner som kan sidestilles med Hamarregionen i 
forhold til reisetid ved bruk av kollektiv transport. I fylket 
er busstransport en viktig faktor. Sammen med bybusser 
i Hamar, Kongsvinger og Elverum, er stamlinjene Elverum- 
Hamar – Brumunddal – Gjøvik og Elverum – Kongsvinger 
eksempler på et busstilbud som har stort potensiale til å 
ta en større andel av reisende forbundet med opplevelser 
i fylket. 

Foto: Øyvind Lund, Hedmark fylkeskommune og Innovasjon Norge.
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