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1. KOMMUNEDELPLANENS FORMÅL OG VISJON FOR OMRÅDET 
Målet med kommunedelplanen er å bidra til helhetlig og langsiktig forvaltning og verdiskaping i området. Planen avklarer strategier og innsatsområder for 
utvikling, og legger til rette for samarbeid lokalt og regionalt. Planen skal bidra til en bevisstgjøring rundt stedets lokale tradisjon, særpreg og identitet. 
Visjonen trekker frem elementer som skal prege utviklingen fremover. 

«En visjon er en forestilling om noe fremtidig, en drøm en strekker seg mot.» 

«OPTIMISME- OPPLEVELSE- OPPDAGELSE» 

1. OPTIMISME SKAL PREGE UTVIKLINGSARBEIDET 

 Fremtidstro og samarbeid danner grunnlag for verdiskaping og nye arbeidsplasser 

2. OPPLEVELSER ER VERDISKAPING 

 Natur – og kulturopplevelser, tradisjoner og lokal identitet er grunnlag for bærekraftig verdiskaping 

3. OPPDAGELSE GIR KUNNSKAP OM OMRÅDETS HISTORIE, IDENTITET OG FORDRER TIL FYSISK AKTIVITET 

 Natur – og kulturopplevelser er grunnlag for aktivitet, bedret folkehelse og utforsking av området.    

2. PRIORITERTE INNSATSOMRÅDER 
 

• ØKONOMISK VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER 

• SOSIAL OG KULTURELL VERDISKAPING 

• MILJØMESSIG VERDISKAPING 

• SAMARBEID    
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3. ØKONOMISK VERDISKAPING OG ARBEIDSPLASSER 

3.1Reiselivsdestinasjon og sentrumsnære aktivitetstilbud 

Savalen skal videreutvikles som kompakt destinasjon med et bredt aktivitets tilbud. For å oppnå dette skal det bygges videre på 

eksisterende tilbud og aktiviteter.  

 

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
 
 
Utvikle alpinområdet 

Videreutvikle barneområdet 
 

Antall solgte heiskort 
 

Savalen fjellhotell 
Tynset idrettsforening 
Savalen sykkelklubb 

  

Utvikle alpinområdet med sommeraktiviteter 
som sykling/downhill, klatring, bakkeløp og 
lignende. 

Antall etablerte tilbud 

 
Mer aktivitet på og i 
tilknytning til sjøen 
Savalen 

Markedsføring av båt – og fiske muligheter  Antall småbåter på 
flytebryggene 
Antall solgte fiskekort 
 

Savalen fiskeforening 
Tynset jeger – og 
fiskeforening 
Fåset – Fådal 
grunneierforening 
Alvdal grunneierlag 
 

 

Utvikle vannsportaktivitet Etablert tilbud Reiselivsaktørene på 
Savalen 

Bygging av naust for utleie  
 

1. Etablert  
grunneiersamarbeid  
2. Ett ferdig utviklet 
naustområde.  

Grunneiere 

Bygging av småbåthavner Etablerte småbåthavner 
 

Savalen fiskeforening 
Tynset jeger – og 
fiskeforening 
Fåset – Fådal 
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grunneierforening 
Alvdal grunneierlag 
 

Organisere isfisketilbud 
 

Solgte fiskekort Savalen fiskeforening 
Tynset jeger – og 
fiskeforening 
Fåset – Fådal 
grunneierforening 
Alvdal grunneierlag 

Skuterløype Fastsette, -rydde og merke trasé og 
markedsføre tilbudet 
  

Etablert tilbud Savalen fjellhotell og 
andre reiselivsaktører 
 
Fåset-Fådal grunneierlag 

 

 
Tilgjengelighet og estetisk 
utforming  
 

Utarbeide «Velkommen til Savalen skilt» ved 
adkomsten til Savalen 

Skiltet er satt opp Reiselivsaktører og 
utbyggere på Savalen 
 

 

 
Skiltplan 
 

 Planen er laget Idrettslag  
Alvdal turforening 
Tynset turlag 
Tynset kommune 

Belysningsplan i Savalen sentrum Lyssetting Savalen fjellhotell 
Tynset kommune 
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3.2 Verdiskaping i landbruket 
Verdiskaping i landbruket skal skje gjennom tradisjonell landbruksdrift og utvikling av nye næringer tilknyttet landbruket som reiseliv og opplevelser.   

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
Landbruksbasert 
reiseliv 

Etablere nettverk for reiselivsutvikling i 
seterområder 

Etablert: nettverk  
 
 
 
 

Kommunens avdeling for landbruk 
og miljø   
Storsteigen v.g.s 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
Hedmark fylkeskommune 
Bygdekvinnelagene 
 
 

 

Etablere tilbud innen landbruksbasert 
reiseliv. 

Etablert:  
Overnatting og utleie 
Aktiviteter og 
opplevelser 
Naust for overnatting 

Grunneiere 

 

3.3 Fritidsbebyggelse   
Fritidsbebyggelse skal være en viktig del av næringsutviklingen på Savalen.  

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
Profilering og 
omdømmebygging 

Samarbeid om 
markedsføringsstrategi  
 

Samarbeidet er etablert Reiselivsaktører på Savalen 
Utbyggere/grunneiere 
Røros reiseliv 
Hedmark reiseliv 
 

  
Kontinuerlig arbeid 
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3.4 Overnatting 
Savalen skal tilby et variert overnattingstilbud og knytte disse opp mot opplevelser og aktiviteter. 

Strategier Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
Overnatting i seterhus Nettverksetablering se punkt  3.2.  Overnatting etablert 

 
 

Kommunens avdeling for landbruk 
og miljø   
Storsteigen 
Fylkesmannens landbruksavdeling 
Hedmark fylkeskommune 
Bygdekvinnelagene 
Grunneiere og reiselivsaktører 

 

Landbruksbasert reiseliv. Etablert tilbud 

Etablering av 
campingplass 

• Avklare området 
• Investering og 

tilrettelegging 

• Regulert området 
• Etablert 

campingplass 

Reiselivsaktører 
Grunneiere 
Tiltakshavere 

 

Etablering av 
caravanplass 

• Avklare området 
• Investering og 

tilrettelegging 

• Regulert området 
• Etablert caravanplass 

 

Tiltakshaver 
Grunneiere 
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4. Sosial og kulturell verdiskaping 
Savalen skal utnytte potensialet som frilufts – og utfartsområde i reiselivssammenheng, og som et tilbud til folk i regionen. Som tur- og 

friluftsområde skal Savalen tilby varierte muligheter tilpasset ulike behov.    

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
 
Videreutvikle 
turveier, stier og 
løyper  
 
 

Utfartskart for hele 
fjellregionen 

Kartet er utarbeidet Turforeninger og turlag i 
fjellregionen 

 

GPS navigering rundt 
Savalen 

Legge inn koordinater 
for sykkel- og 
hesteturer. Utarbeide 
plan for administrasjon 
og vedlikehold. 

Reiselivsaktører  

Regional skiløypetrasè 
Folldal – Røros 
gjennom Savalen 
 

Plan for 
utviklingsarbeidet 
utarbeides. 

Savalen arrangementsutvikling og 
Røros reiseliv 

 
Utvikle lett 
tilgjengelige 
aktiviteter 
 
 
 
 
 

 
Universell utforming av 
badeplassen på 
Nausterodden 
 

 
Ferdig utformet 
 

 
Hedmark Fylkeskommune/UU 
Tynset kommune 

 

Lavterskel isfisketilbud 
 

Tilbudet etablert Savalen fiskeforening 
Barnas turlag 
Tynset og Alvdal jeger og 
fiskeforening, Alvdal grunneierlag, 
Hedmark jeger og fiskeforening 
Glommen og Lågen 

Rasteplasser ved 
naustområdene 

Etablering av benker/bålplass Savalen natur og vel 
Savalen fiskeforening 
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Ny arena for 
kulturarrangement 

Etablere amfi og 
konsertarena i den 
gamle hoppbakken 

Åpningsforestilling 
gjennomført  
 

Tynset og Alvdal kommuner 
Hedmark fylkeskommune 
Røros reiseliv, 
Hedmark reiseliv 

Aktiviteter og tilbud 
rundt kulturminner 
og kulturlandskap 

Kurs i guiding og 
kunnskapsformidling 

 Kurset er gjennomført Nord-Østerdalsmuseet 
Tynset og Alvdal kommune 
 

 

«Tradisjoner og historie 
på Savalen» som tema 
for prosjekt og 
utstilling i barnehager/ 
skoler i kommunene.  

Prosjekt med bilder, tegninger 
og historier er gjennomført 

Skolene og barnehagene i Tynset 
Nord-Østerdalsmuseet 

 

5.  Miljømessig verdiskaping 
Næringsutvikling rundt Savalen skal være bærekraftig. Fremtidig å utnytte potensiale i natur – og kulturressurser ved å formidle verdier, tradisjon og 

historie knyttet til området. 

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
 
Kanalisert og styrt 
ferdsel  

Etablere og tilrettelegge 
turveier, stier og 
rasteplasser ved natur og 
kulturminner og ned til 
Saval-sjøen. 
 

Etablert Tynset turlag, Alvdal 
turforening, Savalen natur og 
vel, Alvdal grunneierlag, Fåset 
og Fådal grunneierforening 

 

Opplevelser i 
seterlandskapet 

Etablere nettverk for 
reiselivsutvikling i 
seterområder (se punkt 
3.2) 

 Se punkt 3.2  
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6. Samarbeid  
Bærekraftig næringsutvikling og forvaltning av natur – og kulturressurser skal ivaretas gjennom lokalt- og regionalt samarbeid. 

 

Jaktopplevelser Etablere aktiviteter rundt 
jakt muligheter 
«Elgsafari»  

Tilbudet er etablert Fåset og Fådal Grunneierforening 
Alvdal Grunneierlag 
Tynset og Alvdal jeger- og 
fiskeforeninger 

 

Strategi Tiltak Indikator Aktører Oppstart 
Videreutvikle /formalisere 
samarbeid mellom lokale 
og regionale aktører  
 

Jobbe videre med 
eksisterende samarbeid som 
«Destinasjon Savalen», 
«Forum Savalen» og 
prosjektet «Savalen  
arrangementsutvikling».  

Eksisterende samarbeid 
Fastlagt møteplan med 
innhold og tiltaksplan 

Eksisterende samarbeid  
 

 

Profilering og 
markedsføring 

Samlet presentasjon av 
aktiviteter og opplevelser i 
regionen 

 Regionale reiselivsaktører og 
organisasjoner  

 

Etablering av nettbasert 
regional 
arrangementskalender hvor 
alle arrangementer kan 
legges inn 


