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Skandinavias største turistområde



Helårig målsetning



Regionalt samarbeid siden 2010



Et langsiktig samarbeid

5 okt 2010 

Regional politisk enighet 
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SITE II – dette jobbet vi med i 2016-2019
Visjon

I 2018 jobber SITE-aktørene sammen som en internasjonal og 
bærekraftig destinasjon med en attraktiv besøksnæring

EKSPORTMODNE BEDRIFTER OG DESTINASJONER

BÆREKRAFTIG UTVIKLING OG SERTIFISERING

OFFENTLIG SAMARBEID
grensehinder, brann, redning, politi, toll og transport

ENTREPRENØRSKAP – NYE VIRKSOMHETER



”Who died in 
this cabin”

Internasjonalisering/exportmognad”



Vi må møtes!
• Årlige konferanser

• Bli kjent som mennesker
• Bli kjent med hva regionen byr på

• Lære av hverandre
• Skape felles platform for utvikling
• Forstå at hver og en er vi en del av et større bilde



Scandinavian Mountain Nature Experiences

• Guidede opplevelser
• Guidenettverk 
• Bygge kompetanse 

Produktutvikling 
• «Starthjelp»
• Internasjonalt salg



Hållbar destination
Bærekraftig reiseliv



Offentlige oppgaver

• Infrastruktur og transport - Felles interregprosjekt Fjelltransfer Dalafjellen

• Grensehinder – moms, toll, beredskap, grensekomiteen Hedmark Dalarna, Nordisk 
ministerrådsmøte til SITE-regionen m.v.

• Viktig resultat: Erfaringsutveksling



Viktigste 
lærdommer
• Vi er ikke så like som vi 

gjerne tror

• Politiske skifter setter alltid 
samarbeidsevnen tilbake

• Robust organisering

• Relativt like forutsetninger 
for samarbeid hjelper

• Hvis det er næringslivet vi 
skal utvikle, la næringen 
være i førersetet

• Demokratiske tanker om at 
alle skal med gir ikke 
resultater – slipp fram de 
som vil noe

• Noen store aktører som 
tråkker vei er bra 

Thesis: Borders Matter
Analysing the international 
border in Mid-Scandinavia and 
it’s impact on tourism. 

By Jack Shepherd, 2017 



Å så var det å 
få noe gjort
da, i detta
Interreg 

prosjektet…



«The sky is the limit»

Takk for meg!

Anne Dorte Carlson
adc@occasioconsulting.no


