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Til Stor-Elvdal kommune
v/Bjørn Vegard Øiungen, Samfunns- og næringsutvikler

Besøkssenter Østerdalen Paa Koppang
Paa Koppang er i utgangspunktet «bare» et hytteområde under utvikling. Kommunen er
direkte deltaker i utviklingen av hytteområdet gjennom sitt KF Kommuneskogen. I tillegg
deltar to private grunneiere i hytteområdet med arealer, kapital og arbeidsinnsats.
Fra Dag 1 har vi opplevd at kommunen er positiv og ønsker å legge til rette. Fra Dag 2 har vi
forstått betydningen av å være en del av en destinasjon: Ikke bare kan vi bidra til å plassere
Koppang på kartet, men vi er også avhengige av andre brikker som bidrar til det samme.
Beregninger viser at en gjennomsnittshytte legger igjen 75.000 kroner per år til lokalt
næringsliv. Vi har en kapasitetsvurdering for 700 hytter Paa Koppang. Hvor mange hytter
som innreguleres gjenstår å se. Vi er opptatt av å planlegge for et godt bomiljø. Men hvis vi
leker litt med tallet 600 hytter, som vi tenker ikke er helt urealistisk, vil 75.000 per hytte
innebære en lokal omsetning på 45.000.000 – hvert år. Det vil selvfølgelig ta flere år før
antallet hytter blir så stort, men i løpet av disse årene skal det graves og bygges, og det gir
også lokal omsetning. Den lokale økonomiske verdiskapningen er en av grunnene til at vi
mener at hytteområdet Paa Koppang vil bidra til å løfte Koppang og Stor-Elvdal. En annen
viktig grunn er at vi mener kommunen vil ha godt av å trekke folk til seg. Det er helt i tråd
med ambisjonene som er nedfelt i Samfunnsdelen til ny kommuneplan, som bygger på et
tydelig politisk forankret mål om befolkningsvekst i kommunen. Befolkningsvekst kommer
ikke av seg selv.
Hytteområdets attraktivitet og evne til å tiltrekke seg folk vil i stor grad avhenge av elementer
utenfor selve hytteområdet. Hvis vi får gjester til å trives på Koppang, kommer de hit oftere
og blir her lenger – og legger igjen mer omsetning til vårt lokale næringsliv. Derfor er det
viktig at vi har tilbud som treffer. Naturen er en nærliggende trivselsfaktor. For et sentrumsnært hytteområde Paa Koppang vil også sentrumstilbud være viktige for hyttefolkets trivsel.
Her er Besøkssenter Østerdalen unikt. Det vil huse to faste innholdsleverandører –
Newtonrom og Rovdyrsenteret. Dét er ikke standard vare i landets mange hytteområder,
eller i landets mange tettsteder for den sakens skyld. Det er faktisk helt unikt.

I tillegg har Besøkssenteret arealer og tekniske kvaliteter som gjør at det kan brukes til
utstillinger og undervisning av høy kvalitet. Besøkssenter Østerdalen blir bokstavelig talt et
svært sentralt tilbud på Koppang – for fastboende og tilreisende, for eldre og yngre. Med
utstrakt bruk av teknologi ligger forutsetningene også til rette for stadige oppdateringer og
utvikling av innholdstilbudet i Besøkssenter Østerdalen. Det vil øke graden av gjenbesøk.
Gjennom å ta en tydelig rolle i husets planlegging og innhold bidrar kommunen til å gi
kommuneutviklingen kraft og retning. Sammen med Norges Natur- og Økologigymnas med
sin tydelige grønne profil, og Paa Koppangs uttalte bærekraftsambisjoner, blir Besøkssenter
Østerdalen en sentral brikke i Stor-Elvdal kommunes troverdighet for grønn
samfunnsbygging. Kommunen er en sentral bidragsyter og tilrettelegger i alle disse
initiativene, og samlet viser de hvordan ethvert initiativ nyter godt av å vokse frem i en
sammenheng med andre. Her er gode synergier mellom tre private initiativ og kommunen
som nav. It takes two to tango – private aktører og individer klarer seg ikke uten en
velfungerende offentlig administrasjon og visjonære politikere. Kompetanse og kapasitet
trengs i både privat og offentlig sektor. Heldigvis har vi begge deler i Stor-Elvdal.
To kommuner i det som inntil nylig har vært Hedmark fylke er nærliggende å sammenligne
seg med: Trysil og Ringsaker. I begge disse kommunene har kommunens politikere og
administrasjon stått sammen om å legge aktivt til rette for samfunnsutviklingen. Det har vært
satset og investert i innhold, infrastruktur og markedsføring. Trysil er blitt en av landets aller
beste skidestinasjoner, Ringsaker har positiv befolkningsvekst. Stor-Elvdal har gode
forutsetninger for positiv befolkningsvekst, og Koppang har et fantastisk utgangspunkt for å
bli en destinasjon; vi har allerede tog, hotell, butikker og tjenstetilbud, legevakt, brannstasjon
og politi, kino og idrettshall, svømmebasseng og bibliotek. Med Besøkssenter Østerdalen får
vi noe som ingen andre har. Det gir en ramme for kompetanseutvikling innenfor
fremtidsrettede områder og med fremtidsrettede fasiliteter.
Gjennom å sikre at bygget tilbyr innhold med bred appell og holdes åpent og tilgjengelig for
allmennheten bidrar Stor-Elvdal kommune til at Koppang får en kickstart til å bli en grønn
kompetansedestinasjon. Det er en langsiktig beslutning som vil komme hele kommunen til
gode allerede på kort sikt.
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