
Finnskogen hyttekonferanse 2023 
Tema: Bærekraftig hytteutvikling i et fremtidsperspektiv 

 
 

 

 

 

Er det mulig å kombinere økonomisk verdiskapning og miljømessig bærekraft i hytteutviklingsprosjekter? Og 

hvordan skal vi balansere hensynet til hytteutbyggerne, lokalbefolkningen og naturen? Hvilke nye løsninger 

finnes og hvordan kan kommuner og ulike aktører samarbeide om arealplanlegging og hytteutvikling med et 

helhetlig perspektiv? 

 

Vi utforsker disse spørsmålene og flere med ulike vinklinger på Finnskogen hyttekonferanse 2023.  

 

 

PROGRAM 
09.00 – 09.30   Registrering og kaffe  

09.30 – 09.40   Velkommen  

v/ Irén Carlstrøm, daglig leder i Finnskogen Natur & kulturpark og 

Terje Røe, daglig leder i Sør-Østerdal interkommunalt politisk råd 
 

09.40 – 09.50   Slik vil vi ha hytteutvikling på Finnskogen  

v/ Rune Grenberg, ordfører i Grue kommune  

og styreleder i Finnskogen Natur & kulturpark 
 

09.50 – 10.20  Klimavennlig stedsutvikling i hyttekommuner i Innlandet 

v/Kari Hanne Klynderud Sundfør, seniorrådgiver SAMFU, Innlandet 

fylkeskommune 
 

 Besøksforvaltning som strategisk verktøy for fritidsboligutvikling 

v/Erlend Gjelsvik, seniorrådgiver kulturarv, Innlandet fylkeskommune  

 
10.20 – 10.50  Bærekraftig hytteutvikling: fremtidsscenarioer, metoder og 

planlegging 

v/ Jin Xue, Professor i by- og regionplanlegging, NMBU  
 

10.50 – 11.10  Kaffepause  

11.10 – 11.40  Bærekraftig fritidsboligutvikling i Trysil gjennom 50 år og 

hvordan det skal arbeides framover  

v/ Pontus Åkesson, daglig leder Fageråsen Fritid & Fageråsen 

Hytteområde AS  

11.40 – 12.10  Natur- og friluftslivorganisasjonenes syn og perspektiver på 

hytteutbygging 

v/ Morten Aas, Koordinator Forum for natur og friluftsliv i Innlandet 
 

12.10 – 13.00   Lunsj  

13.00 – 13.30  Hyttedrømmen på Finnskogen– næringsutvikling og bærekraft  

v/ Knut Arne Gjems, daglig leder Finnskogen Natur og Eiendom AS 

 
13.30 – 14.00  Tenk mindre – tenk Eco. Bærekraftige hytter som gjør inntrykk, 

men setter lite avtrykk 

v/ Hans Bakker, daglig leder Eco Hytter AS 
 

14.00 – 14.15 Kaffepause  

14.15 – 14.50  Paneldebatt – Hytteutvikling for hvem? 

Er det mulig å kombinere ønsket næringsutvikling og økonomisk 

verdiskapning med hensynet til lokalbefolkningen og naturen?  

 

14.50 – 15.00  Oppsummering og veien videre    

 
Konferansen er gratis.  

Påmelding skjer ved å klikke her.  

Påmeldingsfrist 1.februar 

 

Sted:   Norsk Skogmuseum, Elverum 

Dato:   9.februar 2023 kl 09 - 15 

Påmelding:  Klikk her 

Arrangører:  

Finnskogen Natur & kulturpark 

Sør-Østerdal interkommunalt politisk råd 

 

 

Velkommen! 

 
 

https://pameldinger.no/e/lwstml
https://pameldinger.no/e/lwstml

