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Handlingsplan med mulige tiltak for Reisemålsutviklingen i Lierne 
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5.0 Handlingsplan for Fase 3 
Her vises det til konkrete tiltak som er mulig å gjennomføre for å nå målene. Strategisatsingen er avgrenset til en 4 årig plan. 

Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak 

Innovative 
investeringer 

Internasjonal Dark Sky Park + 
senter 

- avklare hvem som søker  

- avklare område med grunneiere  

- søke om å blir sertifisert dark sky park  

- Implementering av Dark Sky visjonen for lokalbefolkningen  

Design Overnattingstilbud - Støtte prosjekter med modern designovernatting 
- Støtte prosjekter med alternativ overnatting etter prioriterte 

kundegrupper 
- Innovativ design og miljøvennlig fokus på hotellinvesteringer 

tilpasset prioritert kundegruppe. 

 

Veiwpoints Lierne + cafe - Veiwpoint Lierne, tilrettelagte utsiktspunkter på flere plasser 
(løvsjølia, kvelia, sisselfossen ect, lakavattnet osv) 

- Veiwpoint Sandvika 
- Veiwpoint Holand 
- Veiwpoint Kvelia  
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Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak 

Kundegrupper Adventurs og Escapers - Økt fokus på opplevelsesturisme 
- Støtte utvikling av eksisterende overnattingstilbud 
- Støtte hotellutviklinger for å øke reisemålets bredde på overnattingstilbud til disse 

kundegruppene 
- Internasjonal skilting 

 

Dark Sky Turisme - Lokal forankring og kunnskapsheving 
- Søke om Dark Sky sertifisering 
- Bygg relasjoner med forskere og astronomer 
- Bygge overnattingsmuligheter som fremhever mørkret og astronomien 
- Utvikle Dark Sky opplevelser  
- Opprette et internasjonalt Dark sky senter og Observatorie 
- Internasjonal skilting 
-  

 

Hytteeiere - Legge til rette for en helhetlig hyttepolitikk i Lierne med infrastruktur og teknologi 
- Øke markedsføringen av salg av hyttetomter og stimulere til nybygging av hytter 
- Økt lokal nettverksbygging mellom grunneiere av hyttefelt 
- Promotere salg av hyttomter i allerede etablerte hyttfelt 

 



08.03.2018 Handlingsplan for reisemålsutvikling i Lierne 2018 - 2022 

 

 4 

- Etablere et samarbeid for økt hytteservice som kan tilby salg av varer og tjenester, samt 
formidle utleie av hytter – og markedsføre dette. 

- Samle hytteeierens mailadresser og organisere i Facebook-grupper for jevnlig 
promotering 

- Videreføre de årlige sammenkomster med hytteeieren, og tilby kompetanse i tillegg til 
informasjon 

- Legge til rette for forankring i bygda ved å gjøre dem til ambassadører for 
arrangementer og kulturell verdiskaping 

- Gjennomføre kompetanseundersøkelse bland hytteeiere, hvilke resurser kan hytteeiere 
bidra med 

- Drifte og opprettholde skiløypene 
- Utvikle flere merkede vandrestier i områdene rundt hyttfeltene 

Familier - Utvidelse og oppgradering av familieorientert hyttekapasitet og fasiliteter på 
eksisterende steder vil være nødvendig etterhvert som besøkene til reisemålet vokser. 

- Fokus på familievennlige opplevelser 
- Gradering av vanskelighet på turmål  

 

Kultur og mat - Stimulere til økt bruk av lokale råvarer 
- Bygge opp merkevaren «En smak av Lierne», invitere alle aktører i et 

kompetansenettverk 
- Stimulere og støtte guidet turer, som lar gjestene blir med på jakt og fangstopplevelser 
- Støtte tiltak som bygger på høsting og innsanking av råvarer, som leveres til lokale 

foredlingsbedrifter 
- Støtte tiltak som bidrar til bærekraftig forvaltning av jakt, og markedsføre dette 
- Sette sammen pakketurer med guiding, servering og kamerajakt på dyrene 
- Utvikle lokale bærekraftige produkter basert på gamle tradisjoner og resepter 
- Drifte og opprettholde skiløypene 
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- Oppmerking av gamle naturlige vandringsleder og tilhørende historie 
-  Videreutvikle kultur-arrangement 
- Koble kultur, historie og lokal mat til lokale arrangement 
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Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak 

Opplevelses-
utvikling 

Utvikling av 
signaturopplevelser 

- Samhandle om å utvikle et komplett opplevelsesområde i sentrum, der alle 
får lyst til å stoppe på sommerstid, og stikke innom når de er på hytta i 
helgene og ved arrangementer 

- Fortsett å støtte kapasitetsbygging av lokalaktører gjennom samarbeid 
med prosjektet "Bring on the Bears" og Wild Norway. 

- Opprette bedriftsnettverk som fokuserer på utvikling av 
signaturopplevelser 
 

 

Infrastruktur - Utvikling av kortere vandringsturer og sykkelstier sammen med 
parkeringsplasser på utvalgte oppdagelsespunkter og attraksjoner. 

- Videreutvikle rammene og infrastrukturen for å støtte opp ytelsen av 
naturbaserte turer, aktiviteter og opplevelser. 

- Drifte en lokal turistinformasjon som er åpen når kundene er her (kvelder 
og helger) 

- Sette opp en skiltplan (med felles maler og kvalitet) 
-  Stimulere til handikapp-vennlige oppdagelsesplasser / traseer 
-  

 

Merkevareservice og 
fasiliteter 

- Fortsett å støtte kapasitetsbygging av lokalaktører gjennom samarbeid 
med prosjektet "Bring on the Bears", Wild Norway og Visit Namdalen. 

- Gjennomføre arrangement/aktivitet på nasjonalparkens dag 24. mai ( - noe 
enkelt og medievennlig som skaper blest) 

- Bygge og opprettholde relasjon med strategiske samarbeidspartnere 
(f.eks. Departement, Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, Statskog, 
Vegdirektoratet, Statens vegvesen, Nasjonale turistveier, SNO, 
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Fylkesmann, Fylkeskommune, Regionråd, NHO reiseliv, Reinbeitedistrikt, 
NP - styrene, Destinasjonsselskaper, Landsdelsselskaper, NP - se ntrene, 
ut.no, inatur.no, DNT, Turapp AS, USS, Sametinget , Norges 
Fjellstyresamband, Finnmarkseiendommen, lokale grunneiere og andre) 

- Miljøfyrtårnsertifisering av kommunens administrasjon 
- Synliggjøre i kommuneplanens samfunnsdel hvordan kommunen skal fylle 

rollen som NP -kommune/landsby, jfr. medlemskriterier. Det gjelder både 
arealdel og handlingsdel med prioriteringer og tiltak. 

- Sette regionale/lokale nærings - og reiselivsaktører inn i nasjonalparkens 
intensjoner om verdiskaping 

- Skapes felles møteplasser for næringslivet og aktørene tilknyttet 
verneområdene 

- Kommunen skal sette seg inn i miljøsertifiseringsordningene for å kunne gi 
anbefalinger til egne bedrifter 

- «En smak av Lierne» Landbruk og nasjonalparkområder som 
hovedattraksjon 

Arrangement og festivaler - Opprett en arrangementskoordinator 
- Jobbe med markedsføring overfor busselskaper til arrangementene 
- Felles profilering gjennom en plattform hvor alle arrangement legges inn 
- Større samarbeid mellom aktørene, (tverrfaglig kompetanse og utvikling 

på tvers av aktører) 
- Skape en felles forståelse for verdien og ringvirkningen av arrangement  
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Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak 

Styrke verdikjeden i 
kundeopplevelsen 

 

Mat og Drikke - Stimulere til nye satsninger – (bjørkesirup, bær, ville vekster, villfisk …) 
- Spille hverandre gode og få til merverdi rundt hverandres produkter 
- ‘En smak av Lierne’ må gjøres tydelig, og aktørene må være enige om felles 

logo, felles språk, bildebruk og innhold. 
- Kartlegge samarbeidsmuligheter med Trøndelag reiseliv, Oi Trøndersk mat og 

Drikke, Interreg-prosjekt for reiseliv og mat, matmerket, Bondens marked og 
Namdalens matsatsing «En smak av Namdalen» 

- Støtte aktører som ønsker å utvikle matservering 
- Støtte aktører som ønsker å tilby matlaging utendørs 
- Støtte aktører som ønsker å drive produktutvikling 

 

Transport - Støtte opp lokale transportbedrifter 
- Oppfordre til lokale avtaler (lokalt kjente pristilbud) for interntransport mellom 

faste punkter innafor reisemålet 
- Oppfordre til, og forenkle mulighetene med å bruke en miks av forskjellige 

transportmiddel, for besøkende som ankommer flyplassene - tog, taxi, kollektiv 
busstjeneste, gåing, sykling etc. 

- Inngå avtale om elektriske leiebilalternativer i Trondheim og på TRD Lufthavn 
og synliggjøring av elektriske biloppladningssteder i destinasjonen. 

- Utvikling og oppfordring til "langsomme ruter" basert på turgåing, sykling, 
ridning, truger og ski som gir tilgang til urørte villmarksområder og fjerne 
områder av reisemålet. 

- Utvikling av handikapp- og rullestolvennlige stier og fasiliteter på 
"Signaturplassene", oppdagelse punkter og store attraksjoner. 

- Hybridsykelutleie, el-sykkelutleie, (fat bike-utleie om vinteren) og spesifikk 
tilrettelegging for sykkelbruk og lagring ved overnattingsplassene. 

 



08.03.2018 Handlingsplan for reisemålsutvikling i Lierne 2018 - 2022 

 

 9 

- Planlagte, kostnadseffektive kollektive transportløsninger (inkludert eller som 
ekstra kostnad) til reisemålsattraksjoner og opplevelsespunkter. 

- Drivstoffeffektiv kjøretøybruk ved kommune, nasjonalpark, reisearrangører, 
tjenesteleverandører og lokale interessenter. 

- Oppmuntring både til besøkende (gjennom reisemålets og via aktørers 
websider) og turoperatører til utjevning av klimautslipp. 

- Reisemålsverktøy for å finne veien, i reisemålet, inkludert offlineprogram bør 
være tilgjengelig for besøkende gjennom hele kundereiseprosessen. 

Overnatting - Nye hotellutviklinger bør fokusere på designorienterte, oppskalere fasiliteter og 
fasiliteter som markedet ønsker seg, så som klimasmart design og klimavennlig 
drift. 

- Oppfattelsen av å bli plassert i 'naturen' med en ekte 'følelse av plassen' bør 
støttes 

- Det er behov for hotellkapasitet til større grupper i området mellom Sandvika 
og Sørli, likevel som til småskala turisme eller individuelle 'Purepod' stildesignet 
overnattingstilbud (se innovasjonsdelen av rapporten) satt i litt fjerner steder 
for å passe adventure reisende og dark sky / naturfenomen kundene. 

- Investeringer som omhandler oppgradering av kvaliteten på hyttekabinettene bør 
oppfordres  

 

Digitalisering - Utviklingen av 'Service design' systemer for å lette digitale produktinnkjøp og 
serviceløsninger for både hytteeiere og brukere. 

- Digital markedsføringskampanje som bruker lokalbefolkningen til å legge inn 
innhold og fortelle sin lokale historie 

- Hashtag utfordringer - "hvor lokalbefolkningen går" innhold med skreddersydd 
melding til utenlandske besøkende og journalister (av interesse i presseturer) 
#liernemoment 
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- Digitale kampanjer som fokuserer på tematiske nisjereiser, arrangement og 
"møt lokalbefolkningen" via en rekke sosiale medier 

- Utvikle kundespesifikk digital kommunikasjon som stimulerer interesser, og 
støtter turplanlegging for å besøke målet 

- Opprette «signaturplasser» i Lierne for Instagram-profilering som besøkende 
bare må posta at de har vært på, for å underlette til "ydmyk bragging" (godt 
posisjonert og humoristisk skilting kan hjelpe her) 

- Oppfordre til å legge igjen digitale anmeldelser om plassen, opplevelsen, turen  
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Innsatsområde Strategi Mulige tiltak Type tiltak 

Lierne det  Kvalitet og 
kompetanseheving 

- Kursing i Opplevelsesøkonomi for aktører i Lierne både innafor matvare, 
arrangement, transport og opplevelsesprodusenter.  

- Arbeide med videreutviklingsmuligheter av eksisterende bedrifter 
- Vurdere tiltak for ytterligere å øke tilfanget av fangst og høsting i naturen – i 

samspill med fjellstyrene og grunneierne 
- Fokusere på produktutvikling over hele linja 
- Implementering av Dark Sky visjonen for lokalbefolkningen 
-  

 

Merkevarebygging og 
markedsføring 

- Utnytte eksisterende salgsdistribusjonsplattformer som tilbyr global 
rekkevidde 

- Utvikle Visit Lierne webportal og mikrosider med digitalt innhold som 
fokuserer på inspirasjon, engasjerende, turplanlegging og evaluering av 
tidligere kjøp i sosiale engasjement 

- Sette opp årshjul med aktiviteter / arrangement som brukes til ekstern 
markedsføring tilpasset de ulike målgruppene 

- Utvikle separat "mikrosider" for jakt, fiske og snøscooterkjøringssegmenter 
med fokus på norske og nærliggende nabo markeder 

- Utvikling av medieressurser og finansiering av presseturer 
-  

 

Bærekraftig reisemål - Avstemme om man vil gå for merkeprosess Bærekraftig reisemål og 
forankre med samarbeidspartnerne, kommune og reiselivsbedrifter 

- Avsette menneskelige ressurser og budsjett 
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- Søke om å bli tatt opp i merkeprosessen hos Innovasjon Norge 

 Lederskap og samarbeid - Utvikle et nettverk med reiselivspartnerskap og samarbeid via messesenter, 
profesjonelle foreninger og "bli kjent" turer for turoperatører 

- Samarbeide markedsføringstiltak der det er mulig med merkevarepartnere - 
Nasjonalparker, Baxt Lierne AS, IDA, Utvalgt kulturlandskap 

- Etablere et mat- og opplevelsesnettverk som en oppfølger av kursene, som 
holder kontinuerlig fokus på å sy sammen opplevelser og jobbe med stadige 
nye innovasjoner. De må utpekes hvem som har ansvar for at nettverket 
møtes. Nettverket bør: 

- Samarbeide om distribusjon og leveranser til besøkende i og utenfor Lierne 
- Samarbeide om distribusjon utenfor Lierne. Distribusjonen utenfor Lierne 

kan gjelde alt fra leveranser av mat til leveranser av catering, opplevelser og 
Li-dall. 

- Fyll opp med mat på hytta bør ha et særegent fokus  
- Hvordan kan man bruke hverandres råvarer og kompetanse for å forsterke 

egne produkter - gjennomganger og idedugnader 
- Gå gjennom restprodukter – er det noe som kan benyttes i en annens 

produksjon? 
- Bygge og opprettholde relasjon med strategiske samarbeidspartnere (f.eks. 

Departement, Miljødirektoratet, Innovasjon Norge, Statskog, 
Vegdirektoratet, Statens vegvesen, Nasjonale turistveier, SNO, Fylkesmann, 
Fylkeskommune, Regionråd, NHO reiseliv, Reinbeitedistrikt, NP - styrene, 
Destinasjonsselskaper, Landsdelsselskaper, NP - sentrene, ut.no, inatur.no, 
DNT, Turapp AS, USS, Sametinget , Nor ges Fjellstyresamband, 
Finnmarkseiendommen, lokale grunneiere og andre) 

-  
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 Det gode vertskap - Fokusere på å styrke vertskapsrollen og få til mersalg ved at folk blir bevisste 
på å selge inn hverandre, og lage mersalgsmuligheter i forbindelse med alle 
arrangementer 

 

 


