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Regionens naturgitte fortrinn: 
Vi må spille på regionens naturgitte fortrinn. 
Vannkraft, skog, natur, kulturlandskap, landbruk, rent vann og ren luft, Lillehammer by, Ringebu 
landsby, tettsteder og spredt bosetting i Gudbransdalen. 
 
 
Fritidsarenaer: 
Vi har troen på ferie- og fritidsmarkedet;  Hytter, Turisme, Helse, Idrett, Arrangementer; Mange ulike 
forventninger som skal tilfredsstilles, tilbud må stadig utvikles. 
Forlenge skisesongene med kunstig snø, godt eksempel er Hafjell alpinsenter i samarbeide med 
private grunneiere i Lillehammer, Kulturdep.,  kommune. 
Viktig spleiselag og arbeide på gang hos oss med overførselsledning fra Reinsvann til Hafjell som gir 
økt snøproduksjon og forlengelse av sesongen i alpinsenteret. 
Hafjell og Øyer er mer populær enn noen gang. 
 
Våre ønsker nå:  
Hjelp til å tilrettelegge for trendene i markedet. 
Utvikle Europas beste skiløypenett, 
Utvikle sykkelstinett og turstinett. 
Utvikle alpinbakkene og Freestyle 
Utvikle nye sportsgrener 
Utvikle møteplasser m/bedre spisesteder; Måltidet m/setting skal være verdt en tur. Eks. Vianvang 
 
Utleieklausuler 
Det ønskes klargjøring av regelverket for "Fritids-og turistformål" og "varme senger" i regulerte 
områder i tråd med trendene. 
Se brev fra MD av mai 2011. 
 
Fylkesdelsplan Rondane - Villreinplanen 
Setter begrensninger for utvikling, det må finnes tilpasninger som muliggjør næringsutvikling. 
 
Landbruk og Næringsmiddeltilsyn: 
Nisjelandbruk må gis bedre muligheter,  uten å ødelegge landbrukssamvirke og private 
landbruksproduksjonsbedrifter. 
Interesserte gardbrukere må ha kompetanse om markedet og produkttilpasning, d.v.s endring i 
landbruksutdanning.  
Landbrukskontorene kan ikke bare ha "passepåfolk" og "deleutpengerfolk." 
 Ny kompetanse med markedskunnskap er nødvendig. Markedstilpassningen er ikke god nok. Spisse 
at vi er små med mange produsenter.  
 
Rovdyr 
Rovdyr ut av beiteområdene, men mere robuste dyreslag av geit og sau er et alternativ,  også for å 
rydde krattskog. Lite eller ingen tap til rovdyr i Øyer i sommer. 
Rovdyr er ikke nødvendigvis bare kritisk, de kan være eksotiske i en turistdestinasjon. 
 
Kultur - Nasjonalt senter for fjellkunst Øyer har mål om å få etablert et nasjonalt senter for fjellkunst. 
Lillehammer har Kunstmuseet, dikterhjem, Maihaugen, Nansenskolen. 
 



NAV 
Sesongbedrifter må utvikles til mest mulig helårsarbeidsplasser, men det er utfordrende og tar tid. 
Permisjonsreglement for fast, lokal arbeidskraft er vanskelig å overholde, når kravet er at de må 
finne arbeide på andre kanter av landet i stille perioder.   
Vi har mange sesongarbeidere fra utlandet, feks Sverige og selv om de er flinke, kunne flere vært 
fastboende hvis rett til stønad i tider da trafikken er liten, hadde vært enklere. 
 
Industri 
Skog: Kompetanse er for spredt og må samles. 
Klustertenkning om bruk av skogen for å imøtekomme klimakravene. 
 
Kraftbransjen; Kan kraftressurser brukes som innsatsfaktor i produksjon av biodiesel av avfall fra 
skog og landbruk for å få lønnsom produksjon? 
 
Bredbånd: Helt nødvendig, og må sikres 
 
Samferdsel 
Mange setter pris på kortere reisetid mellom Oslo og Gudbrandsdalen. 
Nytt statlig vegutbyggingselskap må sørge for raskest mulig utbygging av E6 fra Kollomoen til Øyer, 
men utbygging av E6 Tretten -Otta må også prioriteres. 
Interntransport mellom arenaer og overnattingsbedrifter, vinterveg mellom Hafjell og Nordseter.  
 
Skilting 
Regelverk for skilting etter hovedfartsårene må endres. 
 
Entreprenørbransjen 
Konkurranse fra utenlandske aktører, oppfølging av disse. 
 
Statlige arbeidsplasser 
Flytte statlige arbeidsplasser ut til distriktene.  
 
Byregionprogrammet for Lillehammer og Gudbrandsdalen gir føringer for ønsket utvikling av 
regionen 
 
Jeg vedlegger for øvrig ideer jeg har fått fra Inge Aarhus, som var med og utformet søknaden om 
OL1994 som endte positivt for vår region. 
 
Med hilsen 
 
Mari Botterud 
 
 
 
 
 
 
 
 


