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Foredragsholder Tor Flogenfeldt jr/HIL 

Kort om foredraget Flogenfeldt tok utgangspunkt i at færre og færre bor på 
hotell. Han karakteriserte hotellnæringen som en 
”solnedgangsnæring” og uttrykte forundring over at mange 
kommuner er opptatt av å bruke så mye penger på å 
opprettholde høyfjellshoteller som i følge foredragsholder 
ikke har livets rett. Denne satsningen går på bekostning av 
en satsning på hytter. I fjellet i Sør-Gdubrandsdal har det 
aldri vært mer folk i fjellet enn det er nå. Det var 
hotellgjester som kjøpte/bygget de første høystandardhyttene 
og nå er det åpnet for slike hytter flere og flere steder i 
fjellet. Dette har også ført til at det er stor forskjell på 
bruken av hyttene før og nå. Høystandardhyttene blir brukt 
mye mer enn de med lavere standard. Folk ønsker 
bekvemmelighet og når de har det så blir hyttene mye mer 
brukt.  
Hyttene er veldig viktige for økonomien i distriktet. 
Hyttene på Sjusjøen genererer en omsetning på en halv 
milliard kroner i året. Bruken av fritidsboliger er i dag 
den klart viktigste omsetnings- og sysselsettingsfaktoren i 
reiselivet. 
Flogenfeldt mente at lav eiendomsskatt i Norge stimulerer 
hyttebygging. 
Han kom også inn på at det er spesielt med Lillehammer at 
veldig mange lillehamringer var tidlig ute med å skaffe seg 
egen hytte på fjellet. Dette skyldtes blant annet at det var 
mange tyskerbrakker i distriktet etter krigen og fra disse 
fikk folk gratis materialer til å bygge egen hytte. 
Han var kritisk til at det i Lillehammer satses for mye på 
hotell og for lite på utleieleiligheter og kom også inn på 
at Lillehammer kunne fått mer ut av hyttetrafikken i Hafjell 
med billig bussforbindelse til og fra på 
kveldstid/natterstid. 

Referent Arnt Sveen 

 


