
Studiebesök Trysil-Idre 
Minnesanteckningar 30 sep-1 okt 2018 

Deltagare: Björn Svensson, driftsansvarig Ljusdals kommuns anläggningar, Jenny Norberg, 

projektgrupp/turistchef kommunen,  Roland Hamlin, projektgrupp/kommun, Jon Gröning, 

fritidsenheten, Andreas Lönnmo, delägare Helsingegården, Fredrik Jelk, driftchef 

Järvsöbacken/bergscykelparken, Maria Rosén, projektgrupp/marknadsansvarig DJAB, Maja Frost, 

platschef turistbyrån, Märit Andersson, projektgrupp/styrelse DJAB, Olle Fack, projektgrupp/politiker, 

Torleif Bakke, fritidschef Ljusdals kommun, Fredrik West, marknadsförare DJAB. 

Söndag 30 september: 

Avresa från Järvsö 07.30, fikapaus i Sveg, ankomst Trysil ca 11.30. Lunch på Golfrestaurangen där Jul 

Norum berättade. De planerar bygge av nytt mångbrukshus med restaurang m m. Har byggt 

minigolfbana, kostnad brutto 620.000, blev succé med mer än 5.000 starter på första året. 

På eftermiddagen cykling med guide Robin (?), svensk med flera års erfarenhet av cykling i Trysil. 

”Alla kan bygga en rolig cykelled i nerförsbacke, men det svåra är att göra det roligt att cykla uppför” 

De flesta tog också liften upp på Trysilfjället och cyklade ”Magic Moose”, 7 km serpentiner ner till 

dalstationen igen. Tid för vila eller bad och därefter middag på Brasserie T i hotellet. 



Måndag 1 oktober: 

Efter frukost möte med Gudrun Sanaker Lohne, VD Destination Trysil SA, vars pappa startade och 

drev Utmarkslaget (en markägarsammanslutning) som delvis äger bolaget. 

Ombedd prata mest om 

sommarsatsningen. 180 ägare med en 

andel var, betalar med procent av 

omsättningen, från 0,3-1,5 procent 

beroende på typ av verksamhet (liftar 

högst, butiker minst) Tolv miljoner per år. 

Medlemmar enbart från Trysil kommun. 

Huvudsak PR och turistinfo. Skistar 

ansvarar för vinterdriften, DT-bolaget 

sommardrift samt infoansvaret året om. 

Trysil.com, alla medlemmar har eget inlogg 

till sin sida, gemensam kalender som de 

sprider via olika kanaler. Har nu satt upp 

fler digitala skärmar med touchfunktion på flera ställen. Har lagt ner turistbyrån till förmån för sex 

infopunkter där folk finns (t ex hotell), ej egen personal men bolaget deltar på personalmöten i 

receptionen m m så de som jobbar där har god kunskap om hela destinationen. 

Trysil har alltid haft fokus på internationella skidturister, inte minst Danmark där man haft många 

kampanjer och sålt in stugköp med framgång. 70 % internationella gäster: Danmark 25%, 

Sverige25%, England, Tyskland, Holland, Ryssland. Ca 1 miljon skiddagar per år. Tillrättalagt för 

familjer, målgrupp familjer, fjället väl utnyttjat. 80% av sängarna har ski in/ski ut. 86% beläggning av 

sängarna på vntersäsongen. 28.500 sängar totalt, ca 12.000 kommersiellt sålda. Vintersäsongen 

pågår från början/mitten november till slutet av april. Ofta fullt, behöver fler sängar. Haft fokus på 

att lyfta januari under en tid, men nu senast satsat mer på april. 

Mitten av 80-talet bildades DTAS av 49 företag i samverkan med Utmarkslaget. Har över 6.645 

fritidsboende, +11%. Finns en plan som ger plats för upp till 43.000 fritidsboende. Cykling fanns inte 

med i deras planering….  Målet nu är att  

* nå 1.000.000 gästdygn före 2020.  

* Fördelning 80-20 vinter/sommar (nu 90-10).  

* Vänd kommunens negativa befolkningsutveckling. 

* Bli Norges mest attraktiva kommun för stugbyggande 

Tio utvecklingsområden i långsiktsplanen. 

 Infrastruktur: kommunen 

 Vinter, Skistar 

 Konferenser: Radisson. 

 Idrottsupplevelser: nätverk av företag, Trysilguiderna 

 Hytter: kommunen 

 Arrangemang o aktiviteter: nätverk av företag 

 Marknadsföring: DTAS-bolaget 

 Service 

 Värdskap 

 Hållbar utveckling: koordinering på dest och kommunen. 



Hållbarhetsplan: Skistar, bolaget och kommunen har skrivit under på den. + Utmarksbolaget, jobbade 

ihop strategin och tog den på årsmötet med alla medlemmarna. Kommunen har lagt in resestrategin 

i sin näringslivsplan. De tio ansvariga rapporterar in läget varje år, årlig konferens i juni för att 

stämma av läget. 

Trysil var ett av de fyra första ”Berkraftige rejsemål” i Norge, nu finns även två på svenska sidan. 

Turismen största näringslivet i Trysil, finns även jord/skogsbruk och träindustri. Lägger 12 milj på 

marknadsföring, sen projektmedel utöver det ibland. Jfr Järvsö: 1,2 milj MF, 1 milj turistbyrå. Lockar 

med tid tillsammans med barnen.  Målgrupp aktiva familjer, på sommaren liksom på vintern. 

Bike Solutions 2013, projekt satsa 25 miljoner för att bli MTB-destination som räknas i Europa, har 

investerat 18 av de miljonerna nu. Köpte in fransk kompetens. Välj ut en samlingspunkt som kan bli 

träffpunkt, bikepark, häng. Viktigt ha ett centrum.  

Existerande stigar gav 100 km direkt, men ej tillrättalagda. Lagt tid och resurser på tillrättalagda 

cykelstigar. Bikepark finns bakom hotellet, bra för att lära sig tekniken för nybörjare. Lättillgängligt. 

17 km nya stigar i Gullia. Öppet 24-7, kostar ingenting. Norsk lag tillåter inte att ta betalt för 

naturupplevelser, utom då man är beroende av konstsnö.  

  

Konsten är att få ungar att gilla att cykla uppför. Bikepark har blivit ett mingelområde, flera 

pumptracks, bänkar och grillplatser. 

Magic Moose: första året problem att folk tog med för små barn upp, har sedan satsat på mycket och 

tydlig information för att hjälpa folk välja leder med rätt svårighetsgrad. 

Har även byggt transportstigar mellan boendeområdena. Det finns  många sängar på andra sidan 

fjället, kan nu ta sig hit till cykelcentrum. Utmaning att sköta den löpande driften när man inte får ta 

betalt. Har hittills tagit det ur utvecklingsprojektet, men har också en dialog med dem som är mest 

beroende av att driften fungerar, t ex Trysilguiderna, Sportlodgen, Skistar, Radisson, Utmarkslaget: 

extra partneravtal utöver destinationsavtalen.  

Vem äger produkten?: Idag är det destinationsbolaget, men de vill egentligen inte, det är bara för att 

den faller mellan stolarna annars. 13 kilometer stig runt fjället, ca 1,2 km träbro byggd 2009, har inte 

krävt mycket underhåll. 

Finns ingen nationell märkning, jobbar med andra destinationer i Norge för att få en nationell 

standard. Kontakt med fler markägare för att få lägga stigar på fler ställen. 260 medlemmar i ett 

stigcykellag, ideella, ser över stigarna och lagar enklare grejer direkt. Sportlodgen har 300 cyklar att 



hyra ut, jobbat med boendena för att få dem att bygga cykelförråd, cykeltvättar m m. Paketera 

cykelupplevelser med boendet. Liten pumptrack nere i byn också. 

MF-staff: en foto/film, en skriver för journalister och en för sociala medier. Skistar skriver för 

skidturister. Kommunicerar cykel hela året. 4-5 pers skapar innehåll här. 

Cyklisterna är inte lika internationella. Stugägarna första målgruppen för cykelsatsningen, i fjol lite 

mer MF-tryck på cykel mot Danmark och Sverige. Vill inte översälja innan produkten är klar. 

Uppskattar cykeldagar utifrån fotocellsräknare och boendetal. 155.000 passeringar i fotocellen 2017 

leder till en beräkning av 40.700 cykeldagar 2017, 25.000 under 2016.  

Trysils kommun tog 25% av ägandet, kunde sen gå till markägare, företag, regionen. Flera nya 

restauranger har öppnat i år, innan dess var det ofta kö för att få ett bord. 

Minigolfbanan 620.000 NOK, räknades hem på två år. De byggde den för sent. Trysilguiderna äger 

höghöjdsbanan. Lokala investerare har köpt hotell och öppnat mikrobryggeri. 

  
Svårare få tag på fast boende i Trysil. Ser en ökad efterfrågan både på fritids- och helårsboende. 

77 personer har fått helårsanställning tack vare cykelsatsningen. Ser en ökad investerings- och 

utbyggnadsvilja. Nya flygplatsen i Sälen som öppnas december 2019 har ökat viljan att investera i 

Trysil, 2000 nya bäddar på gång närmaste åren. 

Styr man hur byggandet ser ut? Nej, det ser inte så ut… 

Befolkningskurvan har vänt uppåt från 2016, bottental 6.520 år 2016, nu något mer.  

Inflyttarstrategi? Nej. Efterfrågan ökar på permanenthus. Äldre flyttar in i lägenheter, då blir hus 

lediga, men inte tillräckligt. Cyklingen har skapat grund för helårsboende. 

Tio principer i Baerekraftig utvikling. Var tredje år återmärkning för att behålla märkningen, 108 

indikatorer att svara på. En pågående process som vi koordinerar ihop med kommunen och Skistar. 

Nästa runda inkluderas två markägarlag. Utmaning: sophantering hos hyttorna, vågar inte 

kommunicera hållbarhet utåt innan sopsorteringen är löst. 

Hållbarhet i stigbygget? Försöker bygga hållbart, liten inverkan på naturen, dränering, använda lokal 

arbetskraft. Ser att man börjar handla lokalt mer än idag.  



Specifikt mål att ha fler lokala byggare på stugorna. Handla mer lokalt. Lokal matproduktion, mest 

kommunen som driver men det är svårt att få till hela värdekedjan. Svårt för restaurangerna att ha 

lokal mat på menyn om inte tillgången är säker, men försöker ha fler rätter. Få lokala bönder, och de 

har ibland egna leverantörer. Trysil kanske för litet för att lyckas med det? ”Skandinavisk mat” är 

tillräckligt lokalt för många gäster. 

  

Hur ser invånarna på utvecklingen? Har varit svårare men nu förstår de hur viktig turismen är. 

Ett utmarkslag att diskutera med på fjället gör det enkelt. Det finns 40 markägare på andra sidan 

älven, en del vill inte ha över cyklisterna dit, där är diskussionerna svårare. 

Många nya destinationer i Norge lär av Trysil, de har studiebesök varje vecka. (Extra inkomstkälla). 

Markägarersättning? Avtal: destinationsbolaget tar driftsansvaret, gör anpassningar, styr trafiken. 

Vid stora evenemang får markägarna en ersättning per deltagare. 

Måste något material plockas ner? Försöker undvika det. De har lagt de byggda träsvängarna ute i 

skogen, medan lederna skär rakt över skidpisten. 

   



Elcyklar? Används inte i Gullia (men ”vi är inte poliser”). Utvecklingen märks, de får inte köras i 

nationalparker idag men en utveckling är på gång. Ser en positiv utveckling att de som är i dålig form 

också kan vara med. I Schweiz finns ställen som enbart hyr ut elcyklar eftersom det är så backigt. 

Trysil har en led som är anpassad för elcyklar, vissa fina leder har långa jobbiga uppförssträckor där 

det är lämpligt med elcykel. 

Trysil Bike festival – försöker få många olika aktörer att fylla den med innehåll. 

Destination Trysil AS har sex helårsanställda och 10-12 säsongsanställda. Ingen stugförmedling (som 

tar mycket tid för DJAB:s personal), utan bara strategisk utveckling. Hotellen har turistinformationen 

men får kunskap av bolaget. 

Skistar har funnits i Trysil sedan 2005, destinationsbolaget är från 1980-talet. 

18 av 25 miljoner investerade nu, men sen? Då fortsätter vi vidare... 

Rollfördelningen: detta skall göras, vem ansvarar för vad. 

Vad skulle ni gjort annorlunda? Kommer inte på något, men det tog mycket tid att få alla att dra åt 

samma håll. Nyckeln var nog en studieresa till Skottland med 15-17 personer från olika håll. Bra att 

kommunalrådet var med, plus viktiga nyckelpersoner från andra håll. Trodde liften var avgörande, 

men såg där en destination med 200.000 cykeldagar utan lift. Besökte Whistler i somras, både möten 

och praktisk testcykling (var och en betalade sin egen resa). Sammanhållningen man får på en 

gemensam utflykt är jätteviktig.  

Vad har hållbarhetssatsningen tillfört? Inställningen. Tyckte inte det berörde dem, att det var lite 

”fluffigt”, men det har förändrats. Finns en enklare process för certifiering för företag, fick med fler 

företag på den. 

Resan gick till Idre Fjäll där Fredrik Jelk visade och berättade om deras cykelprodukt, som han varit 

med om att bygga upp, därefter hemåt mot Ljusdal/Järvsö måndag kväll. 

  

Noterat av Roland Hamlin 

 



 





 



 



  

 

 



 



  

 



 



 

  



Uppföljningsmöte i Ljusdal 5 oktober 
Vilka slutsatser har vi dragit av studieresan? 

Runda runt bordet 

Märit: De har byggt en fin cykelprodukt, men det skall det vara för 25 miljoner… Kunde vara snyggare 

och mer genomtänkt runtomkring. Bra med samlade leder – behöver vi förvärva ett område och 

bygga där vi har full kontroll över t ex avverkningar och jakträtt? 

Maria: Trysil hade en vision som bolaget, kommunen, regionen och markägarna var eniga om. Inte så 

mycket ”själ” i området. De skulle kunna ta ut mer intäkter av sina avtalstagare. Konstigt att de inte 

tar betalt för att använda lederna, det var oklart hur underhållet skall finansieras efter projekttiden. 

Andreas: har fått mycket inspiration om banbygge och cykling. Bra att se hur mycket leder de fått in 

på ett relativt litet område. Det behövs finansiering både från kunderna, intressenterna och 

samhället – inte bra att underhålla med tillväxt-/projektmedel! Hur kan man använda ideella insatser 

i ledbygget – de längre lederna för mer avancerade cyklister kanske kan byggas mer med ideella 

insatser än de mer tillrättalagda lederna för nybörjare. 

Olle: Har besökt Trysil tre gånger på ett år nu, ser att de är rätt förebild för oss. Viktigt att se att de 

når resultat på befolkningskurvan som nu vänt uppåt. Rätt val att hålla cykelområdet ganska tajt. Vi 

har en bättre downhillprodukt redan idag, Trysil har mera ”liftburen crosscountry”. 

Maja: Saknade toaletter, café, rastplatser. Glöm inte att lägga in lämpliga pausplatser där guider kan 

prata med sin grupp utan att hindra bakomvarande. Det märktes att vi var där i en byggperiod. 

Provocerande att de inte tar betalt för att använda lederna! 

Jenny: Viktig tanke att lägga in ”fotostopp” som lockar till att ta selfies i banan och publicera. Bra 

med samarbetet mellan kommun och företag – men vi fick inte riktigt veta vad som inte funkade. 

Fredrik J: Värdefullt att höra de här reflektionerna efteråt… Tycker att deras röda leder inte riktigt 

håller kvaliteten uppe, de som byggt har fått lite för fria händer och det är inte bra överallt. 

Roland: Viktigt med gemensam resa, bygger förtroende mellan kommun och företag när man ser och 

upplever samma saker. Vi borde göra fler resor! 

Fredrik W: Det här mötet ger fler aha-upplevelser. Bra att se hur de satsar på att skapa innehåll till 

sociala medier. Vi har mindre tid avsatt för det, men bättre vyer… 

Jon: Lederna var lite FÖR bra för min smak, för tillrättalagda. Men det var genomtänkt med olika 

stickspår som ger möjlighet till variation. Glöm inte att göra långa leder också, och de behöver – bör 

– inte vara lika tillrättalagda. 

Björn: Det här var absolut en upplevelse som gav mersmak, kan gärna åka igen. 

Torleif: Viktigt att ha med sig att folk har olika ingångar och olika önskemål, men vi kan bli en 

mötesplats för alla som gillar cykling. Standardiserad skyltning är bra, och att det fanns på ett 

kompakt område. Bra att bygga etappvis, man skall alltid undra: vad är nytt nästa år? Betalning via 

ett ”karma-konto” eller inbakat i priset? 

Att gå från ”själv-klart” till ”vi-klart” kräver fler gemensamma studiebesök. 


