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Forord 
Dette prosjektet er gjennomført av Menon Economics, heretter referert til som Menon, på oppdrag av reiselivet 

i Setesdal gjennom Visit Setesdal. Formålet med oppdraget er å kartlegge omfanget av og ringvirkningene fra 

reiselivsaktiviteten i regionen. Dette har vi gjort gjennom fire analyser; en verdiskapingsanalyse, en besøks- og 

forbruksanalyse, en ringvirkningsanalyse og en analyse av tjenestetilbud og stedsattraktivitet.  

Rapporten utgjør et beskrivende kunnskapsgrunnlag til bruk for videreutvikling av reiselivet i Setesdal. Den er en 

beskrivende analyse som kan benyttes ved beslutningstaking for kommunen og lokale reiselivsaktører. Det tas 

ikke eksplisitt stilling til hvordan de ulike aktørene bør satse, utover hva som entydig fremgår fra kvantitative 

funn. 

Rasmus Bøgh Holmen har vært overordnet prosjektleder, samt hovedansvarlig for verdiskapingsanalysen og 

analysen av tjenestetilbud og stedsattraktivitet. Prosjektet er ledet i tett samarbeid med prosjektmedarbeider 

Øystein Sivertsen Sørvig, som har vært prosjektmedarbeider og har vært ansvarlig for besøks- og forbruksanalyse 

og ringvirkningsanalysen. Endre Kildal Iversen har vært kvalitetssikrer og sparringspartner underveis.  

Lasse Eidskrem og Connie Barthold i Visit Setesdal har vært ansvarlig for prosjektet på oppdragsgivers side. 

Menon står ansvarlig for innholdet og eventuelle feil i rapporten. 

Rasmus Bøgh Holmen 

Menon Economics 

April 2016 
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1. Oppsummering 
I denne rapporten tydeliggjør vi viktigheten av reiselivsnærings som hjørnesteinsnæring for Setesdalsregionen.  

Reiselivsnæringen står for betydelig verdiskaping og sysselsetting i Setesdal. I 2014 sysselsatte 

reiselivsnæringen 330 personer, noe som utgjorde 9,8 prosent av de sysselsatte i regionen. Næringen sto for en 

verdiskaping på 158 millioner kroner, 9,2 prosent av næringslivets verdiskaping.1 Sett over tid har 

reiselivsnæringen i Setesdal vært noe mindre produktiv enn tilsvarende reiseliv på Østlandet og Sørlandet de 

siste ti årene. Produktiviteten til reiselivet i Setesdal nærmer seg nå produktiviteten i tilsvarende reiseliv. Evje og 

Hornes og Bykle er de klart største reiselivskommunene i Setesdal med henholdsvis 64 og 32 prosent av 

reiselivsnæringens regionale verdiskaping. 

Reiselivsnæringen betjener både innbyggerne i Setesdal og tilreisende. Det er verdt å merke seg distinksjonen 

mellom reiselivsnæringen og reiselivsrelatert økonomisk aktivitet. På den ene siden leverer reiselivsnæringen 

varer og tjenester både til lokale beboere og tilreisende. På den andre siden legger tilreisende ikke bare igjen 

penger i reiselivsnæringen, men også i andre næringer som for eksempel handelsnæringen. 

Både kommersiell overnatting og hytteturisme er viktig reiselivet i Setesdal. Til sammen la 

overnattingsgjestene ved kommersiell overnatting og hytter igjen 551 millioner kroner i Setesdal i 2015. Det er 

flest gjester sommersesongen fra mai til oktober, men gjestene i vintersesongen fra november til april legger 

igjen mer per gjest. Samlet finner 56 prosent av forbruket sted i sommersesongen, mens 44 prosent av forbruket 

finner sted i vintersesongen fra november til april.   

Overnattingsgjester ved hoteller, campingplasser og hyttegrender la til sammen igjen 201 millioner kroner, 

hvorav 56 millioner kroner var knyttet til overnatting og 38 millioner kroner var knyttet til aktivit eter. Innen 

kommersiell overnatting utgjorde camping- og hyttegrendturistene 72 prosent, mens 34 prosent var utledninger. 

I 2016 er det 6 086 hytter og fritidsboliger i Setesdal, hvilket er 30 prosent høyere enn 2001.  

Hytteturisme skapte i 2015 359 millioner kroner i inntekter for Setesdal, hvorav 55 millioner var knyttet til 

hytteturistenes forbruk og 204 millioner er knyttet til hyttebygging. I vår analyse har vi kun foretatt 

forbruksanalyser for hoteller, hytter, hyttegrender og campingplasser, men det fins også andre mindre utbredte 

besøksformer som privat utleide, privat besøk, turisthytter og dagsbesøk. Våre beregninger kan derfor ses på 

som minimumsanslag. 

Reiselivsrelatert forbruk og investeringer genererte samlet sett 551 millioner i lokale inntekter i Setesdal i 

2015. Ifølge våre beregninger tilsvarer inntektene 417 arbeidsplasser og 229 millioner kroner i verdiskaping i 

kommunen. Bygg- og anlegg, varehandel og reiseliv er næringene som blir mest berørt. Ringvirkningsanalysen 

viser at hyttebygging skaper store inntekter i Setesdal. Inntektene tilsvarer 158 arbeidsplasser og 93 millioner 

kroner i verdiskaping i bygg- og anleggsnæringen. Ellers bidrar reiselivsaktiviteten med inntekter tilsvarende 72 

arbeidsplasser og 25 millioner kroner i verdiskaping innen varehandel. Inntektene i de tradisjonelle 

reiselivsbransjene overnatting, servering, opplevelser og transport tilsvarer 132 arbeidsplasser og 72 millioner 

kroner i verdiskaping. I tillegg bidrar reiselivsaktiviteten til 37 arbeidsplasser og 39 mill ioner kroner i verdiskaping 

høyere opp i verdikjeden. 

Reiselivet i Setesdal sysselsetter indirekte folk i regionen gjennom etterspørselsimpulsene de tilreisende står for. 

Ringvirkningene omfatter ikke bare de som leverer varer og tjenester til turistene lokalt, men også deres 

                                                             
1 Merk at vi her måler verdiskaping som summen av arbeidskraftens avkastning ved lønnskostnader og kapitalens avkastning ved 
bruttodriftsresultatet, i  økonomifaget kjent som bruttoproduktet. Bruttoproduktet er et standardmål for verdiskaping og summer seg til  

bruttonasjonalprodukt på landsbasis. 
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underleverandører. Virkningene er bruttovirkninger i den forstand at vi ikke tar hensyn hva de som sysselsettes 

av reiselivsaktiviteten alternativt ville holdt på med. Det lokale arbeidsmarkedet er imidlertid begrenset og resten 

av Sørlandet sliter for tiden med oljekrisen. Dette innebærer at alternativet til sysselsetting i reiselivet i mange 

tilfeller vil være arbeidsledighet eller flytting ut av regionen 

Reiselivet bidrar til et bredere tjenestetilbud og høyere stedsattraktivitet for Setesdalregionen. Næringer som 

tilbyr tjenester til tilreisende har svært høy omsetning per innbygger i Setesdal sammenliknet med liknende 

områder. Et stort marked for tjenestenæringen gir et bredere utvalg og lavere priser for innbyggerne i regionen. 

Det brede servicetilbudet og impulsene i servicenæringene i regionen bidrar til å øke arbeids - og 

bostedsattraktiviteten til Setesdal. Bedret infrastruktur og økt økonomisk aktivitet kan dessuten gi positive 

impulser i det lokale næringslivet 
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2. Verdiskapingsanalyse for reiselivsnæringen i Setesdal 
Reiselivsnæringen står for betydelig verdiskaping og sysselsetting i Setesdal. I 2014 sysselsatte 

reiselivsnæringen 330 personer, noe som utgjorde 9,8 prosent av de sysselsatte i regionen. Næringen sto for 

en verdiskaping på 158 millioner kroner, 9,2 prosent av næringslivets verdiskaping. Sett over tid har 

reiselivsnæringen i Setesdal vært noe mindre produktiv enn tilsvarende reiseliv på Østlandet og Sørlandet de 

siste ti årene. Produktiviteten til reiselivet i Setesdal nærmer seg nå produktiviteten i tilsvarende reiseliv. Evje 

og Hornes og Bykle er de klart største reiselivskommunene i Setesdal med henholdsvis 64 og 32 prosent av 

reiselivsnæringens regionale verdiskaping. 

Vi går i dette kapitelet i gjennom omfanget og de økonomiske prestasjonene til reiselivet i Setesdal. Vi tar for oss 

reiselivets fem bransjer; overnatting, servering, opplevelser, transport og formidling. 

Reiselivsnæringen betjener både innbyggerne i Setesdal og tilreisende. I neste kapittel vil vi se nærmere på hvor 

mye aktivitet til tilreisende skaper for reiselivsnæringen, men også for andre næringer.  Det er verdt å merke seg 

distinksjonen mellom reiselivsnæringen, som er fokuset for dette kapitelet, og reiselivsrelatert økonomisk 

aktivitet, som er tema for neste kapittel. På den ene siden leverer reiselivsnæringen varer og tjenester både til 

lokale beboere og tilreisende. På den andre siden legger tilreisende ikke bare igjen penger i reiselivsnæringen, 

men også i andre næringer som for eksempel handelsnæringen. 

2.1. Omfang av aktiviteten: I 2014 sysselsatte reiselivsnæringen i Setesdal 
330 personer og sto for en verdiskaping på nærmere 160 millioner kroner 

I 2014 sysselsatte reiselivsnæringen i Setesdal 330 personer, inkludert 283 lønnstakere og 47 selvstendig 

næringsdrivende. Dette tilsvarer 9,8 prosent av de sysselsatte i regionen jobber i reiselivsnæringen. Transport er 

den største reiselivsnæringen med 137 sysselsatte, etterfulgt av overnatting med 96 sysselsatte og opplevelser 

med 51 sysselsatte. Fordelingen av Setesdal sysselsatte over bransjer er illustrert i Figur 2-3 a) under til venstre. 
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Figur 2-1: Økonomisk aktivitet i Setesdal i 2014 målt ved a) verdiskaping (t.v.) og b) sysselsetting (t.h.). Kilde: Menon (2016)  

 

I Figur 2-3 b) over til høyre har vi tilsvarende illustrert verdiskapingen i reiselivet i Setesdal over bransjer.2 Vi 

henviser til delappendiks 6.1 for en nærmere redegjørelse. Næringen sto i 2014 for en verdiskaping på 158 

millioner kroner, tilsvarende om lag 9,2 prosent av verdiskapingen av næringslivet i regionen. 

Transport er størst med 84 millioner kroner, etterfulgt av overnatting og opplevelser med henholdsvis 25 og 24 

millioner kroner i verdiskaping. I Figur 2-1 b) til høyre over er antall sysselsatte i de ulike reiselivsbransjene 

illustrert. Det mest bemerkelsesverdige med de to figurene er at forskjellene mellom transport og de andre 

næringene er mindre enn sysselsetting enn i verdiskaping. Forskjellen skyldes i lønnsomheten og lønnsevnen i 

transportnæringen er større enn i de andre næringene, noe gir bransjen relativt høy verdiskaping. I tillegg har de 

andre bransjene høyere andel ansatte i deltids, sesong- og midlertidige stillinger, noe som drar opp antall 

ansatte. 

Evje og Hornes og Bykle er de klart største reiselivskommunene i Setesdal, hvilket fremgår av Figur 2-2 a) under. 

Reiselivet i Evje og Hornes sto i 2014 for en verdiskaping på 99 millioner kroner, tilsvarende 64 prosent av 

verdiskapingen i reiselivsnæringen i Setesdal. Transport er den klart største reiselivsbransjen i kommunen, 

etterfulgt av servering. Bykle sto i 2014 for en verdiskaping på 50 millioner kroner, tilsvarende 32 prosent av 

verdiskapingen i reiselivsnæringen i regionen. I Bykle står opplevelsesbransjen sterkt, og kommunen har i tillegg 

en god del overnattings- og serveringsvirksomheter. Valle og Bygland sto henholdsvis fire og en prosent av 

reiselivsnæringens verdiskaping i regionen i 2014. Det var primært snakk om verdiskaping knyttet til 

overnattingsvirksomhet. 

                                                             
2 Merk at vi her måler verdiskaping som summen av arbeidskraftens avkastning ved lønnskostnader og kapitalens avkastning ved 
bruttodriftsresultatet, i  økonomifaget kjent som bruttoproduktet. Bruttoproduktet er et standardmål for verdiskaping og summer seg til  

bruttonasjonalprodukt på landsbasis. 
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Figur 2-2: Verdiskaping i reiselivet i Setesdalkommunene a) fordelt på bransjer i 2014 (t.v.) og fra 2004 til 2014 (t.h.). Kilde: 
Menon (2016) 

 

I Figur 2-2 b) over har vi illustrert verdiskapingsutviklingen i reiselivet i Setesdal siden 2004 fordelt på kommuner. 

Det siste årene har særlig verdiskapingen i reiselivet i Evje og Hornes økt, hvilket henger sammen med veksten i 

transportbransjen. Verdiskapingen i Bykle er omtrent på samme nivå som for ti  år siden og har svingt litt år for 

år. Reiselivsnæringene i Valle og Bygland hadde en positiv verdiskapingsutvikling i forkant av finanskrisen , men 

har siden den gang hatt en noe svak verdiskapingsutvikling. 

2.2. Reiseliv relative lønnsomhet og lønnsevne: Produktiviteten i Setesdals 
reiseliv har vært noe svak, men er nå på bedringens vei 

Vi vil nå ta for oss utviklingen i prestasjonene til reiselivsnæringen i Setesdal sammenliknet med tilsvarende 

reiseliv i bygdesentra og periferiregioner på Sørlandet og Østlandet. For at sammenlikningen ikke skal bære preg 

av forskjeller i bransjesammensetningen i reiselivsnæringen, har vi vektet bransjene i sammenlikningsgrunnlaget 

som om næringsstrukturen var lik som i Setesdal. 

Vi måler prestasjonene til reiselivsnæringen i Setesdal ved å ta for oss de relative prestasjonene i to indikatorer; 

lønnsevne målt ved lønnskostnader per sysselsatt og lønnsomhet målt ved nettodriftsresultat per kapitalkrone 

investert i arbeidene kapital. Lønnsevne sier hvor mye bedriftene kan betale til sine ansatte, og høy lønnsevne 

indikerer at de ansatte er produktive. Lønnsomhet sier noe om hvor mye bedriftene tjener på hver krone 

investert i driftskapital og reflekterer kapitalens produktivitet. 

Utviklingen i lønnsevne for reiselivet i Setesdal og speilbildet av tilsvarende aktivitet er illustrert i Figur 2-3 a) 

under til venstre. Figuren viser at reiselivets lønnsevne har vært et lite hakk lavere enn hva man kunne forventet, 

men lønnsveksten har på linje med tilsvarende reiseliv på Sørlandet og Østlandet. 
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Figur 2-3 Sammenligning av Setesdal og tilsvarende reiseliv fra 2004 til 2014 målt ved a) lønnskostnader per sysselsatt og 
b) netto driftsresultat per operative kapitalkrone. Kilde: Menon (2016) 

 

På Figur 2-3 b) over til høyre ser vi at reiselivet i Setesdal historisk har vært noe mindre lønnsomt enn tilsvarende 

reiseliv på Østlandet og Sørlandet, men at forskjellen har blitt mindre i 2013 og 2014. Siden 2014 har svakere 

krone bidratt til flere turister og mer produktivt næringsliv i Setesdal, mens noe færre forretningsreisende har 

dempet effekten noe. 

Kort oppsummert har reiselivsnæringen i Setesdal hatt en noe svakere produktivitetsutviklingen enn tilsvarende 

reiseliv de siste ti årene, men at produktiviteten nå nærmer seg tilsvarende reiseliv. 
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3. Besøks- og forbruksanalyse for de tilreisende i Setesdal 
Både kommersiell overnatting og hytteturisme er viktig reiselivet i Setesdal. Til sammen la 

overnattingsgjestene ved kommersiell overnatting og hytter igjen 551 millioner kroner i Setesdal i 2015. Det 

er flest gjester sommersesongen fra mai til oktober, men gjestene i vintersesongen fra november til april legger 

igjen mer per gjest. Samlet finner 56 prosent av forbruket sted i sommersesongen, mens 44 prosent av 

forbruket finner sted i vintersesongen fra november til april.   

Overnattingsgjester ved hoteller, campingplasser og hyttegrender la til sammen igjen 201 millioner kroner, 

hvorav 56 millioner kroner var knyttet til overnatting og 38 millioner kroner var knyttet til aktiviteter. Innen 

kommersiell overnatting utgjorde camping- og hyttegrendturistene 72 prosent, mens 34 prosent var utledninger. 

I 2016 er det 6 086 hytter og fritidsboliger i Setesdal, hvilket er 30 prosent høyere enn 2001.  

Hytteturisme skapte i 2015 359 millioner kroner i inntekter for Setesdal, hvorav 55 millioner var knyttet til 

hytteturistenes forbruk og 204 millioner er knyttet til hyttebygging. I vår analyse har vi kun foretatt 

forbruksanalyser for hoteller, hytter, hyttegrender og campingplasser, men det fins også andre mindre utbredte 

besøksformer som privat utleide, privat besøk, turisthytter og dagsbesøk. Våre beregninger kan derfor ses på 

som minimumsanslag. 

Vi vil i det følgende ta for oss besøkstallene og forbruket innenfor kommersiell overnatting og ved hyttene i 

Setesdal, samt tall for hyttebygging i regionen. Avslutningsvis i kapittelet går vi kort i gjennom andre 

overnattingsformer. 

3.1. Kommersiell overnattingsgjester: Kommersielle overnattingsgjester la 
igjen 201 millioner kroner i Setesdal i 2015 

I dette delkapittelet tar vi for oss gjester ved kommersiell overnatting, derunder hotellgjester og gjester ved 

camping og hyttegrender. 

I 2015 la kommersielle overnattingsgjester igjen 201 millioner kroner i Setesdal. Nordmenn på ferie og 

fritidsreiser bidrar til 58 prosent av inntektene i sommersesongen. I vintersesongen er nordmenn enda viktigere 

med 65 prosent av inntektene i Setesdal. Totalt skapes 54 prosent av inntektene i sommersesongen, mens 58 

prosent av overnattingene fra hotell- og campingturistene skjer i sommerhalvåret. Det betyr at inntektene er 

størst om sommeren, men at hver enkelte gjest i gjennomsnitt legger igjen mer penger i vintersesongen. Noe 

høyere losjiinntekt per gjest og høyere forbruk på aktiviteter forklarer forskjellen.  

3.1.1. Kommersielle overnattingsbesøk: Besøkende ved hoteller, campingplasser og 

hyttegrender sto for 211 000 overnattingsdøgn i 2015 

Hoteller og større campingplasser og hyttegrender rapporterer antall overnattinger til Statistisk sentralbyrå. 

Basert på disse tallene har vi fordelt den kommersielle overnattingsturismen på seks segmenter : 

 Norske ferierende ved hotell 

 Utenlandske ferierende ved hotell 

 Norske yrkesreisende ved hotell 

 Utenlandske yrkesreisende ved hotell 

 Norske camping- og hyttegrendbesøkende 

 Utenlandske camping- og hyttegrendbesøkende 
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I Figur 3-1 under viser totalt antall registrerte overnattinger per sesong og prosentvis fordeling på segment. 

Figur 3-1: Overnattingsdøgn ved hoteller, camping og hyttegrender i Setesdal i 2015. Kilder: Menon (2016) og Statistisk 
sentralbyrå (2016) 

 

Figuren viser at det er 38 prosent flere overnattinger i sommersesongen enn i vintersesongen. Besøkende på 

camping og hyttegrender utgjør den største andelen kommersielle overnattinger i Setesdal i begge sesongene 

med 72 prosent av overnattingene samlet sett. I analysen behandler vi camping- og hyttegrend turister under 

ett, men innad i gruppen er hyttegrendturistene i klart flertall. 36 prosent av de tilreisende som benytter 

kommersiell overnatting er utlendinger. Innen hotellovernatting er det flere norske tilreisende i vintersesongen 

enn i sommersesongen, mens det motsatte gjelder for utenlandske hotellgjester. Det er også verdt å merke seg 

at antall yrkesovernattinger er relativt lavt. Dette reflekterer at Setesdal er en spesialisert turistdestinasjon. 

3.1.2. Forbruket til kommersielle overnattingsgjester: Hotell-, camping og 

hyttegrendgjester la igjen 192 millioner kroner i 2015 

Hotellgjesters forbruk skiller seg fra gjester på campingplasser og hyttegrender på primært tre måter:  

 Hotellgjester har generelt høyere forbruk enn camping- og hyttegrendgjester. 

 Hotellovernatting er normalt sett dyrere per overnatting enn hva hytter og camping. 

 Hotellgjester kjøper mat fra servering, mens camping- og hyttegrendgjester i større grad kjøper 

dagligvarer de tilbereder selv. 

Figur 3-2 under viser døgnforbruket til de ulike besøkssegmentene og hvor stor andel av forbruket som går til 

ulike forbrukskategorier; overnatting, servering, aktiviteter, transport, øvrige varekjøp og andre utgifter. Kun 

forbruket som finner sted i Setesdal er inkludert. 
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Figur 3-2: Anslag på de ulike segmentenes forbruk per døgn fordelt på produktgruppe. Kilde: Menon (2016) 

 

Figuren gir et inntrykk av hvilke turister som legger igjen mest penger i Setesdal. Det er viktig å huske at innenfor 

hvert segment kan forbruket variere betydelig. For en nærmere drøfting av forbruket henviser til rapportens 

appendiks i kapittel 6. 

Fordeling av samlet forbruk fra kommersielle overnattinger på ulike produktgrupper er presentert i Figur 3-3 

under.  

Figur 3-3: Ulike segmenters forbruk fordelt på produktgruppe. Kilde: Menon (2016) 

 

56 millioner av forbruket går til overnatting etterfulgt av 38 millioner til aktiviteter. Dagligvarer og øvrig varekjøp 

utgjør til sammen 48 millioner kroner, etterfulgt av 25 millioner til servering. Forbruket på servering dekker alt 

av serveringskjøp, inkludert mat på hotell. 

Vi har beregnet det samlet forbruket knyttet til besøkende ved kommersielle overnatting basert på 

gjestedøgnstall, innrapportert losjiinntekt og forbruksundersøkelser (Enger, Holmen og Fjose 2012, Epinion 
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2014a og 2014b og Farstad og Dybedal 2010a, 2010b og 2011). Figur 3-4 under viser samlet forbruk for 

kommersielle overnattingsgjester fordelt på segment og sesong. 

Figur 3-4: Setesdals inntekter fra hotell- og campingturister. Kilde: Menon (2016) 

 

Figuren viser at sommersesongen fra mai til oktober er høysesong med høyest inntekter, men forskjellen mellom 

vintersesongen og sommersesongen er bare 19 prosent. Forskjellen er dermed betydelig mindre enn forskjellen 

i kommersielle gjestedøgn, som var på 38 prosent. Dette skyldes noe høyere losjiinntekter og forbruk på 

aktiviteter. Hotellgjester, både norske og utenlandske, har en høyere andel av forbruket enn gjestedøgnene. Det 

følger av at hotellgjester har dyrere overnatting og høyere forbruk av lokal tjenesteyting enn overnattende på 

campingplasser og hyttegrender. 

3.2. Forbruk og investeringer knyttet til private hytter: Hytteturisme la igjen 
359 millioner kroner lokalt i 2015 

I 2016 er det 6 086 hytter og fritidsboliger i Setesdal, hvilket er 30 prosent høyere enn 2001. I 2015 la 

hytteturistene igjen 359 millioner kroner i gjennom forbruk ved sine ferieopphold og gjennom investeringer 

knyttet til oppføring av nye hytter og vedlikehold, jamfør Figur 3-5 under. Hyttefolkets forbruk beløper seg til 155 

millioner kroner og inkluderer reiselivsrelatert forbruk, dagligvarer, andre varekjøp og faste utgifter. 90 millioner 

kroner av forbruket finner sted om sommeren, mens 65 millioner kroner av forbruket finner sted om vinteren. 

Bygging av nye hytter og fritidsboliger gir 204 millioner kroner i inntekter for den lokale bygg- og 

anleggsnæringen. 
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Figur 3-5: Setesdals inntekter fra private hytteturisme. Kilde: Menon (2016) 

 

3.2.1. Den lokale hyttestanden: Siden 2001 har hyttestanden i Setesdal økt med 30 

prosent 

I takt med økt kjøpekraft har det blitt flere hytter i Norge, og standarden på bygde hytter er også høyere enn den 

var for noen år siden. Kommuner med mange hytter nyter godt av hyttefolkets forbruk i kommunen. Siden 2001 

har det vært en jevn økning i antall hytter og fritidsboliger i Setesdal. Figur 3-6 under viser at i 2016 var det 30 

prosent flere hytter og fritidsboliger enn det var i 2001. Dette tilsvarer en årlig vekst i hyttestanden på 1,8 

prosent. Veksten i antall fritidsboliger er illustrert i Figur 3-6 under. 

Figur 3-6: Antall hytter og andre fritidsboliger i Setesdal 2000 til 2016. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2016) 

 

De siste femten årene har det altså vært en relativt sterk økning i antall hytter, hvor veksten har vært størst i 

Valle og Bykle. Veksten kan i stor grad tilskrives økt hyttebygging i forbindelse med alpinanleggene i Setesdal. 

Figur 3-7 under viser hvor stor andel av fritidsboligene i Setesdal som var i de fire kommunene i 2001 og 2016. 
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Figur 3-7: Antall hytter i Setesdal og kommunes andel i 2001 og 2016. Kilde: Statistisk sentralbyrå (2016) 

 

Fra figuren kan man se at Bykle og Valle kommunes andeler har økt. Dette er fordi det er blitt relativt flere hytter 

i disse kommunene, selv om det har blitt flere hytter i alle kommunene. Hytteeiere har i tillegg til faste utgifter 

forbundet med hytteholdet også lokalt forbruk i Setesdal. Hytteeiere fra andre deler av landet enn Setesdal sitt 

lokale forbruk gir eksportinntekter til ulike deler av næringslivet i regionen. Av de 6 086 hyttene og fritidsboligene 

som er i Setesdal er 73 prosent eid av personer bosatt utenfor Setesdal.3 Når vi har beregnet inntektene fra 

hytteturismen teller vi altså kun med inntektene fra de hytteeiere som er bosatt utenfor regionen. Dette er fordi 

vår analyse er opptatt av inntekter inn til Setesdal. Lokale hytteeieres forbruk i Setesdal er positivt for regionen, 

men kan ikke regnes som turisteksport. 

3.2.2. Hytterelatert forbruk: Hytteturister brukte 155 millioner i 2015 i Setesdal 

Hytteeiere har lavere døgnforbruk enn hva de som overnatter kommersielt, omtrent 237 kroner per gjestedøgn. 

Dette er lavere enn for tilreisende som overnatter kommersielt. Forskjellen kan til dels tilskrives lavere forbruk 

på overnatting, men også at hytteeiere i mindre grad benytter seg av lokale tjenester. 

Figur 3-8 under viser estimert forbruk for hytteturisters i Setesdal fordelt på sesong og varekjøp. 

                                                             
3 Anslaget er basert på Agderforsknings hyttestatistikk (2016) og Statistisk sentralbyrås statistikk for hytte og fritidsboliger (2016). 
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Figur 3-8: Private hytteturisters forbruk fordelt på varetype og sesong. Kilde: Menon 

 

Den viktigste inntektskilden fra hytteturister er dagligvarer og andre varekjøp. Forbruket på dagligvarer varierer 

med antall overnattingsdøgn tilbrakt på hytten og hvor stor andel av dagligvarene som blir kjøpt i Setesdal. Basert 

på ulike hytteundersøkelser, samt Transportøkonomisk institutt og Epinions forbruksundersøkelser har vi anslått 

at hytteturister bruker 83 kroner på dagligvarer lokalt (Epinion 2014a og 2014b, Farstad og Dybedal 2010a, 2010b 

og 2011). Dette skal ifølge forbruksundersøkelsene være på samme nivå som andre vinterdestinasjoner. Økt bruk 

av hytter og fritidsboliger lokalt vil medføre økt lokal verdiskaping.  

Den tredje største posten er faste utgifter som går til å holde en hytte, som strøm, renovasjon, brøyting og 

forsikring. Dette gir lokale inntekter til kommunene og grunneiere, aktører som vanligvis ikke regnes som 

reiselivsnæringen. Hytteturister besøker også de lokale attraksjonene i kommunen, men i mindre grad og på en 

annen måte enn dagsturister og overnattende gjester på hotell, camping og hyttegrender. 

Forbruksundersøkelser foretatt av Transportøkonomisk institutt tyder på at  hytteturister besøker attraksjoner 

mindre per gjestedøgn sammenlignet med andre turistsegmenter (ibid.). Dette henger sammen med at 

hytteturistene besøker de samme fra gang til gang. 

3.2.3. Hyttebygging: Hyttebygging genererte lokale inntekter på 204 millioner i 2015 

I 2015 ble det i ferdigstilt 86 nye hytter i Setesdal. Vi anslår at den lokale hyttebyggingen skaper 204 millioner 

kroner i lokale inntekter. Det er store forskjeller på disse hyttene, fra små hytter inne på fjellet til større hytter 

nært alpinanleggene. Noen hytter har relativt enkel standard, mens en del nyere hytter, særlig i Bykle, har veldig 

høy standard. Prisene på en ny hytte ligger i våre anslag mellom 3 og 5 millioner kroner, men avhengig av 

standard og beliggenhet kan prisen ligge mellom 1 og 10 millioner kroner.  

Inntektene fra hyttebyggingen tilfaller regionene hvor utbygger og entreprenører hører til. I Bygland og Evje og 

Hornnes blir de fleste hyttene bygget av lokale aktører. I Valle og Bykle, hvor hyttemarkedet er større er det også 

et større innslag av aktører utenfra som bygger hyttene. I Bykle anslår vi at så mye som 60 prosent av 

byggeaktiviteten er utført av aktører som ikke har kontor i Setesdal. Likevel er det betydelig lokale inntekter og 

arbeidsplasser som er knyttet til bygging av hytter.  
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Når færre hytter blir bygd av lokale aktører betyr det også at disse inntektene ikke tilfaller næringslivet i Setesdal. 

Det at det blir bygd mange og kostbare hytter i Bykle og Valle gir et press oppover på prisene for håndverkere. 

Høye priser og store hytteprosjekter kan ha bidratt til at en stor andel av hyttene blir bygd av eksterne aktører. 

3.3. Andre private besøksformer: Privat utleie, private besøk, 
dagsbesøkende og turgåere 

Vi har i vår analyse fokusert på besøkende ved kommersiell overnatting og hytter, men det fins også andre 

overnattingsformer som vi ikke har estimert besøks- eller forbrukstall for i denne rapporten. Segmentene har et 

mindre omfang enn kommersielle overnattingsformer og privat hyttebruk. Slik sett kan våre beregninger av 

reiselivsrelatert forbruk og ringvirkninger anses som et minimumanslag. 

I det følgende vil vi ta for oss følgende fire besøksformer:  

 Privat utleie 

 Privat besøk 

 Dagsbesøkende 

 Turgåere 

3.3.1. Privat utleie 

Som et supplement til tradisjonell kommersiell overnattingsdrift har en reiselivstrend i Norge vært økt 

kommersielt utleie av hele eller deler av private hytter og boliger. Verken Statistisk sentralbyrå eller andre 

aktører utarbeider statistikk hvor omfanget av privat utleie. Segmentet er derfor ikke inkludert i vår kvantitative 

analyse.  

I tilfellet Setesdal er utleie av hele hytter antakelig den mest utbredt av de ulike private utleieformene. Utleie av 

private hytter kan skje direkte fra hytteeier til den som leier, eller gjennom hytteformidlere. Hovden 

hytteformidling er en lokal hytteformidlingsaktør og leier ut 25 hytter i Hovden. Hovden hytteformidling selger 

også utvask og andre tjenester i tilknytning til utleiet. I tillegg til lokale aktører, er det også flere nasjonale og 

internasjonale hytteformidlere på internett. Mest kjent er antakelig AirBnB og Finn.no som begge tilbyr utleie i 

Setesdal.  

Følgende regneeksempel gir et bilde av segmentets relative størrelse:  

 En prosent av hyttene i Setesdal blir utleid (6 086 hytter * 1 prosent av hyttene = cirka 61 hytter) 

 Vi antar at det er i snitt like mange personer i hyttene som ellers i Setesdal, altså 3,39 personer per hytte 

 Hver hytte er utleid tjue døgn i året 

 Døgnforbruket er som norske gjester på camping og hyttegrender, i gjennomsnitt 713 kroner per døgn 

 

Ifølge eksemplet blir samlet forbruk i Setesdal omtrent tre millioner kroner. Eksempelberegningen illustrerer 

sammenhengen mellom utleie og privat forbruk.  

3.3.2. Privat besøk 

Lokale beboere får besøk, og besøkende legger igjen penger i Setesdal. Besøk av familier, venner og andre 

bekjente er mest utbredt, men kan også være andre private besøkende gjennom nettsteder som Couchsurfing. 

Nasjonale forbruksundersøkelser gjennomført av Transportøkonomisk institutt indikerer at private besøkende 
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har et lavere forbruk enn gjester ved kommersielle gjestedøgn, også utover at segmentet ikke betaler for 

overnatting (Farstad og Dybedal 2010a, 2010b og 2011). Samtidig kan tilgang til vertens lokalkunnskap medføre 

at private besøkende i større grad besøker andre lokale attraksjoner i tillegg til de største. 

3.3.3. Dagsbesøkende 

I tillegg til overnattingsgjester kommer enkelte dagsbesøkende til Setesdal. For Evje og Hornes har en del 

dagsturister som besøker attraksjoner som GoKart Evje, Klatreskogen, Mineralparken og TrollAktiv. I Bykle er det 

primært snakk om gjennomreisende, og dagsbesøkende skiturister som kommer med bil eller buss. Særlig viktig 

for dagsreisende er Riksvei 9, som er hovedferdselsåren gjennom Setesdal og utgjør hovedveien mellom Bergen 

og Kristiansand. Noen av de som reiser gjennom dalen vil stoppe for å raste. Det dreier seg både om 

privatpersoner og sjåfører for godstransport. Skisentrene i Setesdal ligger relativt langt unna de større byene, 

slik at dagsturismen for å stå på ski er begrenset. Antakelig kommer de fleste dagsbesøkende fra de deler av 

Sørlandet hvor Setesdal og Sirdal er nærmeste alpine alternativer. Dagsturister legger igjen penger, men 

omfanget av forbruket er generelt vanskelig å anslå.  

3.3.4. Turgåere 

Turgåere som benytter telt og/eller turisthytter kommer i tillegg de reisende ved private hytter og kommersielle 

overnattingsformer. Turgåere benytter gjerne turisthytter som tilbyr billig overnatting, som er tilgjengelige for 

medlemmer av foreninger eller er tilgjengelig for leie. Den Norske Turistforeningen (DNT) har flere turisthytter i 

regionen i tillegg til hytter for dagsbesøk, jamfør Figur 3-9 under. DNTs hytter er delt inn i hytter som har 

betjening og servering, hytter uten betjening, men med servering, og selvbetjente hytter som verken har 

betjening eller servering. Den Norske Turistforeningen med flere tilbyr organiserte turer i Setesdal. 

Enkelte turgåere velger også å overnatte i telt, i gapahuk eller i åpent landskap. Turgåere har i mange tilfeller 

kjøpt proviant før de kommer til Setesdal. Selv om besøkende på turisthytter legger igjen lite lokalt sammenliknet 

med andre besøkende, så vil vi hevde at segmentet bidrar til å styrke Setesdal som destinasjon ved å sette 

naturen i fokus. 
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Figur 3-9: Kart over turtrasser og hyttene til den Norske Turistforening i Setesdal. Kilde: Den Norske Turistforening (2016) 
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4. Ringvirkningsanalyse av tilreisendes forbruk og investeringer i 
Setesdal 
Reiselivsrelatert forbruk og investeringer genererte samlet sett 551 millioner i lokale inntekter i Setesdal i 

2015. Ifølge våre beregninger tilsvarer inntektene 417 arbeidsplasser og 229 millioner kroner i verdiskaping i 

kommunen. Bygg- og anlegg, varehandel og reiseliv er næringene som blir mest berørt. Ringvirkningsanalysen 

viser at hyttebygging skaper store inntekter i Setesdal. Inntektene tilsvarer 158 arbeidsplasser og 93 millioner 

kroner i verdiskaping i bygg- og anleggsnæringen. Ellers bidrar reiselivsaktiviteten med inntekter tilsvarende 

72 arbeidsplasser og 25 millioner kroner i verdiskaping innen varehandel. Inntektene i de tradisjonelle 

reiselivsbransjene overnatting, servering, opplevelser og transport tilsvarer 132 arbeidsplasser og 72 millioner 

kroner i verdiskaping. I tillegg bidrar reiselivsaktiviteten til 37 arbeidsplasser og 39 millioner kroner i 

verdiskaping høyere opp i verdikjeden. 

Reiselivet i Setesdal sysselsetter indirekte folk i regionen gjennom etterspørselsimpulsene de tilreisende står for. 

Ringvirkningene omfatter ikke bare de som leverer varer og tjenester til turistene lokalt, men også deres 

underleverandører. Virkningene er bruttovirkninger i den forstand at vi ikke tar hensyn hva de som sysselsettes 

av reiselivsaktiviteten alternativt ville holdt på med. Det lokale arbeidsmarkedet er imidlertid begrenset og resten 

av Sørlandet sliter for tiden med oljekrisen. Dette innebærer at alternativet til sysselsetting i reiselivet i mange 

tilfeller vil være arbeidsledighet eller flytting ut av regionen. 

Menons ringvirkningsmodell viser hvor store inntektene fra tilreisende er, og hvordan inntektene fordeler seg til 

ulike deler av næringslivet. Modellene er illustrert i Figur 4-1 under. 

Figur 4-1: Beskrivelse av hvordan Menons ringvirkningsmodell fungerer. Kilde: Menon (2016) 

 

Ringvirkningsanalysen ser på inntektene fra tilreisende fordelt på kommersiell overnatting, privat hytteturisme 

og hyttebygging, disse er behandlet i kapittel 3. For befolkningen i Setesdal gir økt omsetning i varehandelen 

større utvalg og sannsynligvis også lavere priser som følge av at bedriften har et større kundegrunnlag å spre 

faste utgifter på. Denne effekten er nøyere beskrevet i kapittel 5. Menons ringvirkningsmodell og enkelte 

definisjoner og begreper er nøyere beskrevet i appendikset i kapittel 6. 

Inntekter fra reiselivet tilfaller ikke bare reiselivsnæringen, men også andre næringer som varehandel og bygg- 

og anleggsnæringen. Dagligvareforretningene og byggevareforretningene står for hoveddelen av inntektene til 
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varehandel, men frisører, møbelbutikker og sportsbutikker nyter også godt av tilreisende kunder. Vi har illustrert 

de samlede ringvirkningene fra reiselivsaktiviteten i Setesdal i Figur 4-2 under. 

Figur 4-2: Verdiskaping og sysselsetting skapt av tilreisendes forbruk i Setesdal. Kilde: Menon (2016) 

 

4.1. Sysselsettingseffekten av reiselivsaktiviteten: Reiselivet i direkte og 
indirekte sysselsetter nærmere 420 personer i Setesdal 

Vi finner førsteordens sysselsettingseffekt ved å dele total reiselivsrelatert omsetning innen hver næring på 

forholdet mellom omsetning og sysselsetting i den lokalen næringen i Setesdal. Økt aktivitet i reiselivet vil 

generere omsetning utover i verdikjeden. Andre- og høyereordens sysselsettingseffekter henviser til 

innenlandske ringvirkninger hos underleverandørene til reiselivsbedriftene. Enkelte av disse sysselsatte vil 

jobbe i Setesdal, men de vil også jobbe i andre deler av landet. 

Statistisk sentralbyrås innenlandske næringskryssløp viser omfanget av kjøp mellom ulike næringer. 

Statistikken blir brukt som utgangspunkt for å beregne i hvor stor grad bedriftene i Setesdal kjøper varer og 

tjenester fra underleverandører, samt sysselsettingseffekter av disse kjøpene. Vi har beregnet at det 

reiselivsrelaterte forbruket og investeringene tilsvarer 417 sysselsatte i Setesdal. Vi har med denne metoden 

fordelt sysselsettingseffektene over de ulike næringene og i høyere ordens ringvirkninger. Resultatet er vist i 

Figur 4-3 under.  
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Figur 4-3: Sysselsettingseffekter av reiselivsnæringen i Setesdal i 2015. Kilde: Menon (2016) 

 

Figuren viser at bygg- og anlegg og varehandelen er de næringene som tjener mest på tilreisende, så kommer 

de vanlige reiselivsbransjene. Det viser at reiselivsnæringen skaper store verdier ikke bare for 

reiselivsnæringen, men også resten av næringslivet i regionen. 

Det er verdt å merke seg at tallene avviker noe fra verdiskapingstallene for reiselivsnæringen i Setesdal. Mye av 

ringvirkningene går til bygg og anlegg og varehandel, som generelt ikke defineres inn under reiselivsnæringen. 

Innenfor overnatting er sysselsettingseffektene noe lavere enn i verdiskapingsanalysen, fordi 

overnattingsvirksomheter ofte også tilbyr servering, handel og tjenester knyttet til kultur og opplevelser. 

Videre tilbyr bransjene kultur og opplevelser, transport og servering også tjenester til den lokale befolkningen. 

Videre er en del av aktørene innen kultur og opplevelser som museer langt på vei finansiert av offentlig 

tilskudd. Formidling er ikke direkte med i ringvirkningsanalysen, fordi aktiviteten ikke er direkte finansiert av de 

besøkende. I tillegg har vi ikke kvantifisert besøksformene virkningene fra en del mindre utbredte 

besøksformer som privat besøk, privat utleie, gangere og dagsreisende. 

4.2. Verdiskapingseffekten av reiselivsaktiviteten: Verdiskapingseffekten av 
reiselivet er på nærmere 230 millioner kroner 

For å beregne verdiskapingseffekten av reiselivet i Setesdal bruker vi samme metode som for å beregne 

sysselsettingseffekten. Forskjellen er at i stedet for forholdstall for sysselsetting så bruker vi forholdstall for 

verdiskaping. Tallene for verdiskaping er hentet fra Menons aktivitetsdatabase og er basert på regnskapstallene 

for reiselivsbedriftene i Setesdal. Verdiskaping er et annet aktivitetsmål enn sysselsetting. Verdiskapingen sier 

noe om verdiene som skapes og som innbyggerne i kommunen kan omsette i økt velferd. En nærmere 

definisjon av verdiskaping er lagt i vedlegget. 

Vi har beregnet verdiskapingseffekten fra reiselivsnæringen til om lag 229 millioner kroner. Fordelingen av 

verdiskapingen mellom næringer er illustrert i Figur 4-4 under.  
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Figur 4-4: Verdiskapingseffekter fra reiselivet i Setesdal i 2015. Kilde: Menon (2016) 

 

Verdiskapingstallene viser det samme bildet som sysselsetting, nemlig at bygg- og anleggsnæringen og 

varehandelen tjener gode penger på tilreisende. Det forsterker inntrykket av at reiselivsnæringen i Setesdal 

skaper betydelige verdier for også andre næringer i Setesdal enn bare seg selv. 
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5. Analyse av tjenestetilbud og stedsattraktivitet for Setesdal 
Reiselivet bidrar til et bredere tjenestetilbud og høyere stedsattraktivitet for Setesdalregionen. Næringer som 

tilbyr tjenester til tilreisende har svært høy omsetning per innbygger i Setesdal sammenliknet med liknende 

områder. Et stort marked for tjenestenæringen gir et bredere utvalg og lavere priser for innbyggerne i 

regionen. Det brede servicetilbudet og impulsene i servicenæringene i regionen bidrar til å øke arbeids - og 

bostedsattraktiviteten til Setesdal. Bedret infrastruktur og økt økonomisk aktivitet kan dessuten gi positive 

impulser i det lokale næringslivet 

I det følgende vil vi adressere reiselivets bidrag til bedre service-tilbud lokalt og næringens innvirkning på 

bosetning- og næringsdynamikken. 

5.1. Reiselivets bidrag til bedre service-tilbud: Reiselivsnæringen bedrer 
tjenestetilbudet i Setesdal 

Reiselivet i Setesdal bidrar til et bredere servicetilbud i regionen enn det ellers ville ha vært. I Figur 5-1 har vi 

sammenliknet servicetilbudet i Setesdal med andre bygdesenter- og periferiregioner på Østlandet og Sørlandet. 

Vi benytter tjenesteomsetning per innbygger for hver av tjenestene detaljhandel, transport, servering og 

opplevelser for å si noe om omfanget av tilbudet. I figuren er omsetningen i Setesdal delt på omsetningen i 

sammenlignbare regioner. Et tall over én betyr at Setesdal har relativ høy omsetning per innbygger, mens et tall 

under 1 betyr relativt lav omsetning per innbygger. For eksempel betyr tallet to at omsetningen for tjenesten er 

dobbel så stor per innbygger i Setesdal som i andre liknende regioner, men en halv betyr omsetningen for 

tjenesten er halvparten så stor per innbygger i Setesdal som i andre liknende regioner. 

Figur 5-1: Omfanget av service-tilbudet i Setesdal sammenliknet med tilsvarende kommuner. Kilde: Menon (2016) 

 

Figuren viser at omsetningen innen detaljhandel, transport, servering og opplevelser er langt høyere i Setesdal 

enn hva innbyggertallet skulle tilsi. Særlig er omsetningstallet for detaljhandel høyt, noe som er i tråd med 

funnene i ringvirkningsanalysen. Dette henger sammen med at det leveres tjenester t il tilreisende, og det fører 

også til et bredere tjenestetilbud for dem som bor i regionen. Det hører også med til betraktningen at flere av 

kommunene vi her sammenlikner med her også er reiselivskommuner. 
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Vi vil i det følgende ta for oss betydningen som et bredt tjenestetilbud har for den lokale befolkningen. 

Betydningen vil naturligvis variere fra tjenesteform til tjenesteform, så vi vil derfor ta for oss form for form.   

5.1.1. Detaljhandel 

Detaljhandelen i Setesdal er nærmere sju ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og periferiregioner på 

Østlandet og Sørlandet. En relativ stor handelsnæring lokalt har to konsekvenser for de lokale innbyggerne. For 

det første får de tilgang til flere handelsvarer enn de ellers ville ha hatt. For det andre blir konkurran sen innen 

den lokale handelsnæringen større, slik at prisnivået blir noe lavere. 

5.1.2. Persontransport 

Bransjen for persontransport i Setesdal er mer enn fire ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og 

periferiregioner på Østlandet og Sørlandet. Tilreisende til Setesdal gir et helt annet trafikkgrunnlag for den lokale 

transportinfrastrukturen, enn det som ville vært tilfelle om kun lokale beboere reiste til og fra Setesdal.  I dag 

forbinder Nor-Way Bussekspress Setesdal med Stavanger, Bergen og Oslo. Videre forbinder Setesdalsekspressen 

regionen med Arendal, Kristiansand og Haukeligrend. Riksvei 9 utgjør hovedveien mellom Bergen og 

Kristiansand, til E134 ved Haukeligrend. Riksveien trafikkeres av lokale busser og ved veien finnes det også flere 

bensinstasjoner og ladestasjoner for el-biler. Taxi-systemet spiller også en viktig rolle for den lokale 

fremkommeligheten.  

Verken buss- eller taxitilbudet i Setesdal ville vært like godt uten turismen. Økt trafikkgrunnlag gir også rom for 

flere infrastrukturinvesteringer enn ellers, inkludert investeringer i veier, løsninger for kollektivtransport, 

rasteplasser langs veiene, løsninger for vandrere og syklister, sikkerhetstiltak og stasjoner for energitilførsel. Det 

gir også større rom for både private og offentlige driftstilskudd for vei for å dekke kostnader knyttet til brøyting 

og vedlikeholdsarbeid. Kort oppsummert bidrar reiselivet til et bedre transporttilbud for innbyggerne i Setesdal. 

5.1.3. Servering 

Serveringsbransjen i Setesdal er mer enn tre ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og periferiregioner 

på Østlandet og Sørlandet. I tillegg kommer servering på hoteller. Serveringsbransjens bærekraft er i stor grad 

tuftet på tilreisende som benytter seg av tilbudet. Innbyggerne i Setesdal får med dette tilgang på et  bredere 

tilgang av serveringstjenester i regionen enn man ellers ville ha hatt. 

5.1.4. Opplevelser 

Opplevelsesbransjen i Setesdal er nærmere tre ganger så omfattende som i andre bygdesenter- og 

periferiregioner på Østlandet og Sørlandet. I tillegg kommer tilbud om gratis eller sterkt subsidierte kultur- og 

friluftslivstjenester fra det offentlige og frivillige organisasjoner. Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå har Setesdal 

omtrent dobbelt så mange nonprofitter og dobbelt så høye nettodriftsutgifter for kultur enn andre bygdesenter- 

og periferiregioner på Østlandet og Sørlandet.4 Kommersielt står Hovden Skisenter og Hovden Badeland for den 

meste omsetningen innen opplevelsesbransjen, men også museer og andre aktivitetstilbud bidrar til å berike 

opplevelsestilbudet. Turister er naturligvis langt på vei avgjørende for bærekraften i det kommersielle 

aktivitetstilbudet, og er også viktig for opprettholdelsen av offentlige tilskudd til kultur og friluftsliv og den lokale 

organisasjonsfloraen. 

                                                             
4 Med nonprofitter menes her stiftelser, kirkelige enheter, foreninger, lag og liknende innretninger. 
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5.1.5. Andre infrastrukturtjenester 

Turismen i Setesdal gir et større markedsgrunnlag til utbygging av annen infrastruktur enn transportinfrastruktur, 

inkludert infrastruktur for bredbånd og mobile basestasjoner, infrastruktur for elektrisitets- og vannforsyning, og 

renovasjons- og søppelhåndteringssystemer. Private infrastrukturinvesteringer er i større grad avhengig av 

turistene bruk av infrastrukturen enn offentlige infrastrukturinvesteringer. Hovedbildet i begge tilfeller er like 

fullt at investeringsnivået ville vært noe lavere. I den grad det investeres mer i infrastrukturen fordi tilreisende 

øker markedsgrunnlaget, vil det komme regionens innbyggere til gode. 

5.1.6. Andre persontjenester 

Turistene etterspør også persontjenester blant annet knyttet til helse, byggeaktivitet, hyttedrift og beredskap. 

Dette innebærer at Setesdal kan opprettholde et større lokalt tilbud av disse tjenestene. Sesongfluktuasjoner i 

reiselivet kan skape trengsel for noen av disse tjenestene i høysesong, som helse- og beredskapstjenester. 

Sesongtilpassing av tilbudet vil bidra til å begrense disse utfordringene. Helhetsbildet er likevel at turismen bidrar 

til at innbyggerne i Setesdal får et bredere tilbud av persontjenester enn de ellers ville ha hatt.  

5.2. Reiselivets innvirkning på bosetning- og næringsdynamikken: 
Reiselivsnæringen bidrar til å gjøre Setesdal mer attraktivt 

Bedret service-tilbud og reiselivsnæringens aktiviteter bidrar til å gjøre Setesdal mer attraktiv både for 

næringslivet og innbyggere. Potensielt kan det også bidra til å øke produktivitet i form av  lønnsevne og 

lønnsomhet i næringslivet. De viktigste effektene er oppsummert under:  

5.2.1. Bo- og arbeidsmarkedsattraktivitet 

Vi har i ringvirkningsanalysen sett at reiselivet bidrar til å skape flere arbeidsplasser i Setesdal. Dette danner igjen 

grunnlag for ytterligere arbeidsplasser i regionen, både gjennom forbruket til reiselivsnæringen og forbruket til 

de som jobber i næringen.  Effekten vil forsterkes gjennom en såkalt konsumeffekt ved at de som bor lokalt tjener 

mer og dermed har mer penger å bruke i regionen. Videre gjør et mer dynamisk arbeidsmarked til at Setesdal 

blir mer attraktivt for arbeidstakere, og at flere arbeidstakere har mulighet til å bytte jobb uten å måtte forlate 

regionen. Et mer dynamisk arbeidsmarked kan også bidra til å forebygge arbeidsledighet og at folk faller utenfor 

arbeidsmarkedet. Med flere unge arbeidstakere i regionen følger det også flere barn, som vil være viktig 

opprettholdelse av barnehager og skoler i regionen.  

I forrige delkapittel så vi at reiselivsnæringen bidrar til et relativt omfattende tjenestetilbud for de som bor i 

Setesdal. Det brede tjenestetilbudet for husholdningene i Setesdal øker bostedsattraktiviteten til regionen. Kort 

oppsummert bidrar reiselivsnæringen til å opprettholde Setesdals bo- og arbeidsmarkedsattraktivitet. 

5.2.2. Næringslivsattraktivitet 

I ringvirkningsanalysen så vi at reiselivet bidrar til økt økonomisk aktivitet i Setesdal. Dette bilde ble forsterket i 

gjennomgangen av reiselivsnæringens bidrag til bedret servicetilbud i Setesdal i forrige delkapitt el. 

Reiselivsnæringen skiller seg fra en del andre næringer lokalt ved at den innebærer tjenesteeksport fra regionen. 

Eksportrettet virksomhet er viktige for at regioner skal være selvberget og ikke avhengige av offentlige 

overføringer. Meraktiviteten i Setesdal som følger av reiselivet bidrar også til at det blir lettere å etablere seg for 

entreprenører i verdikjedene knyttet til reiseliv og husholdningstjenester. 
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Næringslivet i Setesdal nyter også godt av bedret infrastruktur for transport og andre infras trukturforbedringer 

som følger av reiselivets aktiviteter. I økonomisk faglitteratur fremheves økt konkurranse og synergieffekter 

mellom de næringsdrivende som produktivitetsstimulerende impulser ved økt økonomisk aktivitet. På den ene 

siden kan økt konkurranse bidra til at ineffektive selskaper blir utkonkurrert (Melitz 2003), at selskapene blir mer 

disiplinerte i konkurransen, og at misbruket av markedsmakt blir mindre utbredt. På den andre siden kan 

synergier i næringslivet oppstå som følge av mer deling av fellesressurser, bedre samsvar i arbeidsmarkedet og 

læring mellom selskapene (Duranton and Puga 2004). 
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6. Appendiks A: Dokumentasjon av metode 
I dette appendikset dokumenterer vi metoden som ligger til grunn for rapportens beredninger. 

6.1. Bruttoprodukt: Verdiskaping belyser den samfunnsmessige avkastning 
av næringsvirksomhet  

I økonomisk sammenheng måles gjerne verdiskapingen ved bruttoprodukt. Bruttoprodukt er definert som 

summen av lønnskostnader, nettodriftsresultat (EBIT)5 og kapitalslit for virksomheter som driver med 

selvfinansierende aktiviteter. For virksomheter som driver med aktiviteter som krever ekstern finansering, 

defineres bruttoprodukt som summen av lønnskostnader og kapitalslit. Bruttoproduktet er dermed gitt ved:  

𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡 = 𝑜𝑚𝑠𝑒𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 − 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑛𝑛𝑠𝑎𝑡𝑠 = 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡

= 𝑙ø𝑛𝑛𝑠𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑𝑒𝑟 + 𝑛𝑒𝑡𝑡𝑜𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑠𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑡 + 𝑘𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑠𝑙𝑖𝑡 

Verdiskaping målt ved bruttoprodukt kan måles for en aktør, en næring, en region eller en hvilken som helst 

annen sammensetning av aktør og er også nyttig for sammenlikninger dem imellom. På nasjonalt nivå omtaler 

man bruttoprodukt som bruttonasjonalprodukt, også kjent under forkortelsen BNP.  

Teoretisk sett er nettoprodukt, som ekskluderer kapitalslit, et mer riktig verdiskapingsmål, i og med at kapitalslit 

også er en kostnad. Kapitalslittallene er imidlertid jevnt beheftet med usikkerhet, slik at bruttoprodukt likevel er 

det foretrukne målet blant de fleste økonomer ved verdiskapingsanalyser. På nasjonalt nivå er det også 

eksempler på næringer der det offentlige besitter eller støtter finanseringen av infrastruktur med en kollektiv 

gode-funksjon, hvilket innebærer at kapitalen kommer aktører utenfor næringen til gode. 

Bruttoprodukt er et godt mål for verdiskaping av to grunner. For det første unngår man dobbelttelling av varer 

og tjenester, noe som gjør det meningsfullt å sammenligne verdiskaping på tvers av næringer, regioner og land. 

Dersom man fokuserer på omsetning, vil man lett begynne å telle samme vare eller tjeneste mange ganger, for 

et produkt inngår ofte som innsats i produksjonen av et annet produkt.6 Dobbeltellingen unngås når 

bruttoprodukt benyttes som verdiskapingsmål, fordi all vare- og tjenesteinnsats trekkes fra i beregningene. For 

det andre gir bruttoprodukt og nettoprodukt et godt bilde på den direkte samfunnsøkonomiske avkastning av 

aktiviteten i en region eller næring. Det skyldes at begge målene fanger opp avlønningen til de viktigste 

interessentene i regionen, det vil si de ansatte gjennom lønn, det offentlige gjennom skatter og avgifter, 

kreditorene gjennom renter på lån og til slutt eierne gjennom overskudd etter skatt. 

Det er verdt å merke seg at både nettoprodukt og bruttoprodukt strengt tatt er et internt verdiskapingsmål, fordi 

det ikke inkluderer eksterne verdiskapingseffekter i form av påvirkning på andre aktører enn de direkte 

interessentene, som ved konsument overskuddet og eksterne virkninger. Ekstern verdiskaping er imidlertid 

                                                             
5 EBIT står for «earnings before interests and taxes». Summen av EBIT og kapitalslit omtales gjerne som «earnings before interests, taxes 

depreciations and amortizations», forkortet EBITDA. 

6 Omsetningen i en næring eller region summer seg til  næringens eller regionens bruttoproduksjon. Bruttoproduksjon blir i  ny og ne trukket 

fram som et mål for aktivitetsnivået for næringer og regioner. Ulempen med bruttoproduksjon er at det innebærer dobbeltell ing  av 

merverdiskapingen ved at produktinnsatsen telles flere ganger i  verdikjeden. På grunn av dette er målet sårbart for konsolidering mellom 

foretakene man studerer. I noen tilfeller tar man høyde for dette ved å benytte målet nettoproduksjon, som ekskluderer intern leveranser. 

Utfordringen for nettoproduksjonsmålet er imidlertid a t omfanget av internleveranser avhenger av hvilket aggregeringsnivå man ser på. 

Dersom man tar for seg et enkelt foretak vil  nettoproduksjonen tilsvare foretakets omsetning, mens det for en hel lukket økon omi vil  ti lsvare 

økonomiens bruttonasjonalprodukt. Som følge av disse konseptuelle svakhetene ved målene for bruttoproduksjon og nettoproduksjon blir 

bruttoprodukt og nettoprodukt som oftest foretrukket som aktivitetsmål. 
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utfordrende å kvantifisere presist, i tillegg til at den typisk er mindre enn den interne verdiskapingen, hvilket taler 

for at nettoprodukt og bruttoprodukt likevel er et gode valg av verdiskapingsmål. 

6.2. Menons aktivitets- og regnskapsdatabase: En database over norsk 
næringsliv 

Gjennom mange år har Menon utarbeidet en egen aktivitets- og regnskapsdatabase for norsk næringsliv, basert 

på rapportering til Foretaksregisteret i Brønnøysund. Databasen inneholder fullstendige regnskapstall for alle 

foretak som er rapporteringspliktige til foretaksregisteret i Brønnøysund fra 1992 til fram til i dag. Dataene er 

betydelig bearbeidet og kvalitetssikres kontinuerlig, både av Menon og BisNode. Nøkkelstørrelser i kroner er i 

utgangspunktet målt i basispriser, hvilket innebærer at vi tar for oss hvor mye hver aktør sitter igjen med etter å 

ha betalt merverdiavgift og eventuelle andre produktskatter, og mottatt eventuelle produktsubsidier. Samlet 

dekker databasen om lag 95 prosent av næringslivets verdiskaping. 

Menon har koblet til andre faktorer som klyngetilhørighet, informasjon om ultimat eierskap, eksporttall, og 

forhold knyttet til geografi, i tillegg til at vi har spredt nøkkeltall geografisk utover foretakenes avdelinger for å 

unngå hovedkontorproblematikken i regionale analyser. I databasen har vi spredt de økonomiske 

nøkkelstørrelsene til hvert selskap utover på avdelingene, noe som betyr at vi tar hensyn til at aktiviteten kan 

være spredt utover geografisk, fordi det blir feil om alt hadde blitt tilskrevet hovedkontoret. Spredningsnøkkelen 

vi benytter er ansatte, som er den eneste økonomiske nøkkelstørrelsen på avdelingsnivå som innrapporteres til 

Brønnøysund. Med bakgrunn i databasen utarbeider vi beskrivelser av næringers størrelse, vekst, samt sentrale 

nøkkeltall og kjennetegn. 

Vi har benyttet Statistisk sentralbyrås Foretaksdatabase for å tallfeste ansatte i virksomhetene som ikke er 

rapporteringspliktige til Foretaksregisteret i Brønnøysund. For reiselivet i Setesdal er det snakk om ordinære 

ansvarlige selskaper, ansvarlige selskaper med delt ansvar og enkeltmannsforetak. Det rapporteres ikke 

verdiskapingstall for disse selskapene. Vi har derfor antatt at de har samme verdiskaping per sysselsatt over 

bransjer som i Setesdal for øvrig. 

6.3. Næringsspeilbilde: Et verktøy for å benchmarke Setesdals prestasjoner 

For å kunne sammenlikne Setesdal prestasjoner med tilsvarende næringsliv har vi konstruert et speilbilde av 

Setesdals reiseliv. Speilbilde tar utgangspunktet i andre bygdesenter- og periferikommuner på Østlandet og 

Sørlandet, og vekter bransjene i tråd med sysselsettingsfordelingen i Setesdal. Likningen for utregning for 

Setesdals speilbilde er som følger: 

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔𝑠𝑝𝑒𝑖𝑙𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒𝑡,𝑡 = ∑ 𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑆𝑒𝑡𝑒𝑠𝑑𝑎𝑙 𝑠𝑝𝑒𝑖𝑙𝑏𝑖𝑙𝑑𝑒,𝑖,𝑡

𝑣𝑒𝑟𝑑𝑖𝑠𝑘𝑎𝑝𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘, 𝑖,𝑡

𝑠𝑦𝑠𝑠𝑒𝑙𝑠𝑒𝑡𝑡𝑖𝑛𝑔𝑏𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘,𝑖,𝑡

𝑁

𝑏𝑟𝑎𝑛𝑠𝑗𝑒 𝑖=1
 

der 𝑖 betegner bransje og 𝑡 betegner tid. Antall lønnstakere benyttes som speilingsvariable, der man skifter 

sysselsettingsvektene år for år i tråd med sysselsettingsutviklingen i Setesdals reiseliv. 

6.4. Menons reiselivspopulasjon: En gjennomgang av de fem 
reiselivsbransjene 

Menon besitter en egen populasjon for virksomheter innen reiseliv. Populasjonen gjør det mulig å identifi sere 

reiselivsselskaper regionalt. Ut i fra hvilken type tjeneste reiselivsbedriftene tilbyr har vi delt reiselivsnæringen 

inn i fem bransjer: 
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Overnatting består av hoteller, pensjonater, moteller, campingplasser, vandrerhjem, ferieleiligheter, turisthytter 

og annen overnatting. De store hotellkjedene Choice, Scandic, Thon og Rezidor dominerer overnattingsbransjen 

i Norge, spesielt i og rundt de store byene. I tillegg kommer overnatting som ikke er kommersiell, slik som 

overnatting i private hytter og hos venner og familie. Den ikke-kommersielle overnattingen er ikke med i vår 

definisjon, men det er viktig å påpeke at de reisende som overnatter ikke-kommersielt bidrar til andre 

reiselivsbransjers inntekter gjennom sitt forbruk av opplevelser, servering og transport.  

Servering omfatter restauranter, kafeer, gatekjøkken, catering og drift av barer og puber. Bredt sett er kantiner 

også en del av serveringsbransjen. Hotellrestauranter er definert som overnatting da disse ikke er skilt ut med 

egne regnskap fra hotellets drift. Serveringsnæringen er svært fragmentert og vi finner mange bedrifter. Umoe 

Catering er den eneste store eierintegrerte kjeden. Næringen generelt sett har hatt et stigende kvalitetsnivå, 

men det er fremdeles langt igjen til serveringsbedriftene i sin helhet kan betraktes som leverandører av mat- og 

drikke-opplevelser. 

Transport omfatter bedrifter som frakter passasjerer med jernbane, kyst- og lufttrafikk med passasjerer, 

innenlandske kystruter med passasjerer, turbiltransport, rutebiltransport i og utenfor by- og forstadsområde og 
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fra opplevelser, overnatting og servering ved at bedriftene ofte ikke er lokalisert der kundene er. Bedriftene er 

få og det er her vi finner de største selskapene i næringen. De store transportselskapene er SAS, Norwegian, 

Color Line, Hurtigruten, NSB og Fjord1.  

Opplevelser og kultur inneholder alle aktiviteter som man kan tenke seg en turist kan benytte når denne er på 

reise. Dette er opplevelsesaktiviteter, fornøyelses- og temaparker, alle typer museer og historiske bygninger og 

severdigheter, botaniske og zoologiske hager, taubaner og skiheiser. Opplevelser er en viktig del av 

reiselivsnæringen og bidrar til å gjøre reisemål som ikke har fantastisk natur å vise til attraktive for turister. Litt 

forenklet kan man si at mens man før var opptatt av hvor man skulle i ferien er man i dag opptatt av hva man 

skal gjøre i ferien.  

Formidling består av aktører som reisebyråer, turistkontorer, reisearrangørvirksomhet, guider og reiseledere. 

Reisebyråer og turoperatører er helt frikoblet fra destinasjonene og reisemålene. Hovedkontorene er gjerne 

sentralisert, mens utsalgsstedene befinner seg der kundene bor. Her finner vi også få og store aktører som Star 

Tour, Ving Norge og Via Agencia. 

6.5. Menons Ringvirkningsmodell ITEM: Et modellverktøy for å beregne 
ringvirkningene fra reiselivet 

I dette kapittelet vil vi først gå igjennom oppbygningen av Menons modellrammeverk for å belyse ringvirkningen 

reiselivsnæringen. Vi benytter Menons ringvirkningsmodell, ITEM, nærmere bestemt turismemodulen (TM) for 

å beregne impulsene fra reiselivet og den norske modulen (NM) for å beregne impulsene i verdikjedene.7 

Senere i appendikset gjennomgås forutsetningene lagt til grunn for å beregne totalt forbruk og totale 

investeringer skapt av tilreisende til Setesdal.  Modellen består av en beregning av det totale forbruket i en 

region, som avhenger av antall gjestedøgn per segment multiplisert med forbruk per gjestedøgn for hvert 

segment.   

                                                             
7 Menons Internasjonale totaleffektmodell (ITEM) kan benyttes ti l  beregne ringvirkninger av forbruk eller næringsaktivitet på regionalt, 

nasjonalt og internasjonalt nivå. 
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Vi starter med å finne antall gjestedøgn for ulike besøkssegmenter i Setesdal og ved å studere deres forbruk. 

Segmentene er delt inn etter overnattingstype, og der det er mulig skiller vi mellom nordmenn og utenlandske 

tilreisende. For hotellgjester skiller vi også mellom fritids- og yrkesreisende. Vi skiller også mellom sommerhalvår 

(mai-oktober) og vinterhalvår (november – april), fordi både nivå på forbruk og forbruksmønster varierer 

betydelig med sesong. I tillegg ser vi på faste kostnader ved eierskap av fritidsbolig for eiere som også bor innad 

i regionen, og for eiere som bor utenfor regionen. Vi ser også på forbruk generert i forbindelse med bygging av 

nye fritidsboliger.  

Etter vi har kartlagt hvert segments totale forbruk, per region, bruker vi beregningene inn i ITEM-modellen. 

Modellen er utviklet for å beregne nærings-, sysselsettings- og skattevirkninger av ulik type aktivitet, deriblant 

reiseliv. Her bruker vi den til å framvise både direkte og indirekte lokale ringvirkninger av reiselivsrelatert forbruk. 

Vi inkluderer kun innenlandske ringvirkninger i våre beregninger. Videre rapporterer vi kun lokale ringvirkninger 

i denne rapporten. For å klare dette har vi kartlagt lokalandeler innenfor ulike forbrukskategorier i samråd med 

oppdragsgiver for direkte effekter, basert på betraktninger om geografiske etterspørselselastisiteter for indirekte 

effekter og generelt med henblikk til tidligere studier (for eksempel Iversen og Løge 2014a, 2014b, Enger, Holmen 

og Fjose 2012 og Enger, Iversen og Holmen 2013). Figuren nedenfor illustrerer modellen.  

Figur 6-1: En illustrasjon av Menons ringvirkningsmodell ITEM ved turistmodulen (TM) og den norske modulen (NM). Kilde: 
Menon (2014) 

 

Indirekte virkninger oppstår altså i det de direkte berørte næringene til sammen benytter flere millioner kroner 

av den genererte omsetningen på vare- og tjenestekjøp fra underleverandører i regionen. Hoteller kjøper for 

eksempel innredning som kan skape omsetning hos den lokale møbelbutikken og reisebusser kan få service på 

et lokalt verksted.  Mange underleveranser vil også komme fra andre steder i Norge og utlandet. Setesdal bilruter 

bestiller for eksempel bussene sine fra utlandet, og Hovden Resort får kanskje trykksaker produsert hos et 

reklamebyrå i Oslo. Slike ringvirkninger tas ut av analysen siden de ikke skaper aktivitet i næringslivet i regionen 

vi studerer.  

Ringvirkningsmodellen baserer seg på bedriftenes regnskapstall (hentet fra Menons aktivitets- og 

regnskapsdatabase), i tillegg til nasjonalregnskapstall og Statistisk sentralbyrås kryssløpsanalyse. Menons 
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regnskapsdatabase brukes for å vise hvordan økonomisk aktivitet bidrar til økt sysselsetting og verdiskaping 

næring for næring, og kryssløpsanalysen brukes for å vise hvordan aktivitet i en næring påvirker aktivitet i andre 

næringer. Menons ringvirkningsmodell tar, til forskjell fra andre ringvirkningsmodeller, høyde for lokale 

variasjoner i arbeidsproduktivitet, vare- og tjenestekjøp og lønnsnivå. 

Som datagrunnlag for analysen bruker vi informasjon fra mange ulike kilder. Med alle kildene er det forbundet 

usikkerhet, lavest usikkerhet ved innrapporterte tall og mest ved tall basert på spørreundersøkelser. Vi kan skille 

mellom to ulike typer datakilder:  

 Innrapporterte tall, tall som er lovpålagt å innrapportere og som det lages offisiell statistik k av.  

o Eksempler: Overnattingsstatistikk, regnskapstall for bedriftene, billettstatistikk fra 

attraksjonene 

 Estimerte tall, tall som er basert på spørreundersøkelser, betydelig usikkerhet rundt slike tall.  

o Eksempler på tall: Ulike hytteundersøkelser, Statistisk sentralbyrås turistundersøkelse.  

Med utgangspunkt i tallene har vi prøvd å holde ulike størrelser mot hverandre og sikre at de er gjensidig 

konsistente. For eksempel kan ikke forbruket på servering være høyere enn omsetningen til serveringsbedriftene 

i Setesdal. Basert på dette har vi har så gjort mindre justeringer og sikret at sammenhengene er rimelige.  

6.6. Nærmere om forbrukstallene: En gjennomgang av hvordan 
forbrukstallene beregnes for hvert kundesegment 

I dette kapittelet går vi gjennom beregningene av forbrukstall for hvert kundesegment. 

6.6.1. Hotellgjesters forbruk 

For personer som overnatter på hotell er prisen for rommet størstedelen av forbruket. I vintersesongen 2015 var 

gjennomsnittlig losjiinntekt8 i Setesdal 390 kroner i vintersesongen og 334 kroner i sommersesongen. I 

forbruksundersøkelser ligger forretningsreisende sitt forbruk på overnatting noe høyere enn for fritidsgjester  

(Enger, Holmen og Fjose 2012 og Farstad og Dybedal 2010a, 2010b og 2011). Dette har vi tatt høyde for ved at 

vi antar at forretningsreisende har 20 prosent høyere utgifter enn hva andre fritidsreisende. 

Vi antar at hotellgjester bruker mellom 280 og 305 kroner per dag på servering og dagligvarer, hvorav hoveddelen 

er utgifter til servering. Antakelsen er basert på tall fra ulike forbruksundersøkelser for de ulike segmentene 

(ibid.). Vi har antatt at forbruket på servering og dagligvarer i Setesdal kommune er omtrent som andre steder.  

Den siste store utgiftsposten for hotellgjester er aktiviteter og opplevelser. Det er primært fritids- og feriegjester 

som bruker penger på aktiviteter og døgnforbruket er høyere i vintersesongen enn i sommersesongen. Vi kan 

ikke observere hvilke tilreisende som bruker hvilke attraksjoner, så vi er nødt til å stole på forbruksundersøkelser. 

Vi har sett til omsetningstall for de viktigste attraksjonene for å sikre realismen i forbrukstallene. Det beregnede 

forbruket kan ikke være for langt unna omsetning for aktivitets og opplevelsesfirmaer. 

Vi antar at norske hotellgjester i snitt bruker 90 kroner på attraksjoner per dag i sommersesongen, mens 

utenlandske bruker 150 kroner attraksjoner per dag. I vintersesongen er tilsvarende tall 210 og 250 kroner per 

døgn. Den store forskjellen mellom sommer- og vintersesong skyldes utgifter til heiskort i alpinanlegg. 

Gjennomsnittlig forbruk på attraksjoner per overnatting er basert på rapportert inntekt fra attraksjonene fordelt 

på antall hotellovernattinger fordelt på sesong. Tallene er så justert noe opp for å fange opp forbruk på 

                                                             
8 (Innrapportert losji inntekt/innrapporterte gjestedøgn) Kilde: SSBs overnattingsstatistikk.  
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attraksjoner som ikke inngår i tallgrunnlaget vi har mottatt fra Setesdals store attraksjoner. Døgnforbruket den 

dagen turisten velger å besøke en eller flere attraksjoner vil være høyere enn tallene våre viser, og lavere de 

dagene besøkende ikke velger å besøke en attraksjon som ved ankomst eller avreise. Eksempelvis vil en voksen 

på helgebesøk, som besøker Norsk industriarbeidermuseum og Krossobanen bruke (90 kroner + 130 kroner= 

)210 kroner på billettinntekter. Fordelt på to overnattinger gir det 110 kroner i døgnforbruk.  

I tillegg kommer hotellgjestenes forbruk på transport og øvrige varekjøp. Vi antar at yrkesreisende har noe 

høyere utgifter til transport som taxi, og at utenlandske besøkende bruker mer penger på øvrige varekjøp som 

utstyr og suvenirer.  

6.6.2. Camping- og hyttegrendgjesters forbruk  

Vi har lite statistikk for camping- og hyttegjester, det betyr at vi i stor grad må lene oss på estimater fra 

forbruksundersøkelser (Farstad og Dybedal 2010a, 2010b og 2011). Det er vanlig å anta at camping- og 

hyttegjester har et noe lavere forbruk per døgn enn hotellgjester. Overnatting på hytter og campingplasser har 

lavere pris per overnatting og muligheten for å lage mat gjør at utgiftene til servering også er lavere enn for 

hotellgjester. Lavt forbruk på servering kompenseres delvis for ved høyere forbruk på dagligvarer. Vi tror at 

samlet forbruk for servering og dagligvarer ligger mellom 150 og 225 kroner per døgn avhengig av segment og 

sesong.  

Vi antar at forbruket på attraksjoner er likt for norske hotellgjester og alle camping- og hyttegjester. Vi tror 

utgifter til transport og øvrige varekjøp er lik for camping- og hyttegjester som for hotellgjester. Det samlede 

døgnforbruket for camping- og hytteturister ligger da rundt 650 kroner i sommersesongen og 815 kroner i 

vintersesongen. 

6.6.3. Hyttegjesters forbruk 

Forbrukstallene for hyttegjestene er basert TØI sin nasjonale fritidsboligundersøkelse fra 2008. I tillegg har vi 

skjelet mot rapportert forbruk i hytteundersøkelser gjort i fjell og skidestinasjoner. Siden vi ikke kan observere 

den enkelte hytteeiers forbruk så er vi nødt til å bruke forbruksundersøkelser for å beregne forbruket til 

hytteeiere (Enger, Holmen og Fjose 2012 og Farstad og Dybedal 2010a, 2010b og 2011).  

Vi anslår at forbruket til en besøkende på en privat hytte til 226 kroner per gjestedøgn på hytten. Den viktigste 

delen av forbruket går da til den lokale dagligvarebransjen og annen detaljhandel som selger mat og andre varer 

til hyttefolket, til sammen utgjør dette omtrent 70 prosent av dagsforbruket. Hyttefolk bruker serveringstilbudet 

og aktivitetstilbudet lokalt, men ikke hver dag eller hver gang de besøker hytten, så dette utgjør de resterende 

30 prosent av døgnforbruket. 
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