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næringsliv

TynseT. Med en solid økning i om-
setningen på 16 prosent og høyt 
belegg på årsbasis i 2013, har Per 
Morten og Trond Ola Hektoen 
planene klare for nye store in-
vesteringer for å utvikle Savalen i 
Tynset kommune til en kompakt 
helårsdestinasjon med særpreg.

markeres hele året
– Både i august og september lå 
belegget på egne rom utenom 

leilighetene stabilt på 86 prosent, 
mens det på årsbasis er på 64–65 
prosent. Omsetningen så langt i 
år har økt med 16 prosent, sier Per 
Morten Hektoen. I 2012 omsatte 
Savalen Fjellhotell & Spa for 37 
millioner kroner.

Til sammenligning hadde ho-
teller og andre overnattingsbe-
drifter i Hedmark en kapasitets-
utnytting på 39 prosent i septem-
ber i år. For hele landet var dek-

ningsgraden på 51 prosent. Det er 
en nedgang på tre prosent i antall 
hotellovernattinger sammenlig-
net med september i fjor, ifølge 
Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det var Sindre Hektoen som 
bygde opp Savalen fra en enkel 
turisthytte i 1963, til dagens sto-
re og moderne hotellkompleks 
som tvillingsønnene styrer med 
fjellstø hånd. Det kjente vinter-
sportsstedet har gjennom hele 
året markert 50 år-jubileet med et 
eget jubileumsprogram, der gjes-
tene får et tilbakeblikk på gamle 
dager i ord og bilder.

mot alle odds
På veggen ved hotellresepsjonen 
henger det fotografier med per-

sonlige hilsener fra gamle ski- og 
skøytelegender som Gjermund 
Eggen, Bjørn Wirkola, Toralf En-
gan, Johann Olav Koss og Eric 
Heiden. De nå så smått falmede 
minnene forteller mer enn ord 
om hvilken idrettshistorie som 
sitter i veggene.

Det var ikke mange som trodde 
at Savalen Fjellhotell & Spa ville 
stå fram som en del av destina-
sjon Savalen 50 år etter starten, 
men familien Hektoen har gjort 
grundig skam på alle negative 
spådommer.

Den enorme aktiviteten som 
idretten skapte, førte til at Sin-
dre og sønnene etter hvert måtte 
utvide hotellets kapasitet. For-
handlingene med grunneiere og 

Tynset kommune har vært et tve-
egget sverd, men investeringer 
for cirka 600 millioner kroner i 
hotellet og nærområdet har gitt 
store ringvirkninger. Per Mor-
ten Hektoen anslår, uten å ta for 
hardt i, at investeringene som er 
foretatt tilsvarer om lag 1,2 mil-
liarder kroner i «store drypp» på 
hele regionen.  

gjestene forventer kvalitet
– Fjellhotellet alene har en fortid, 
men gjestene forventer kvalitet 
på mat og opplevelser. Derfor er 
det veldig viktig at vi hele tiden 
utvikler oss videre. Vi har laget 
planen «Savalen 2020», der må-
let er å øke aktivitetstilbudet, slik 
at Savalen framstår som en kom-
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savalen er en vinner blant fjellhoteller
Tvillingbrødre: Trond Ola (til venstre) og Per Morten Hektoen bygger videre på livsverket til faren sindre Hektoen.  AllE FOTO: JON ivEr GruE

Savalen Fjellhotell & Spa kan glede seg 
over fulle hotellrom og en jevn strøm av 
gjester, til forskjell fra mange av de andre 
tradisjonsrike høyfjellshotellene. 
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Tidligere branner har ført 
til forskrifter som krever 
dyre løsninger for gamle 
trehotell.

– På 1960 og 1970-tallet brant 
en del av de gamle trehotellene, 
og det kom nye brannforskrif-
ter med krav om blant annet 
overrislingsanlegg. Det var 
kostbare installasjoner som de-
finitivt førte til kroken på døra 
for mange hoteller, sier Helge 
Baardseth.

Han er redaktør og ekspert-
kommentator i reiselivsmagasi-
net Vagabond.

– Når nordmenn begynte å 
reise til utlandet og kom hjem 
med nye matimpulser, gjorde 
prisnivået og charterreisenes 
inntog valget ganske lett mel-
lom et spennende opphold i ut-
landet og et traurig høyfjellsho-
tell i Norge. Uten gjester ble det 
ingen penger til overs for vedli-
kehold og generelle oppdaterin-
ger, sier han.

Men han ser avgjort lys i tun-
nelen. Savalen er en innertier, 
men han vil også trekke fram 
andre.

– Brimi Fjellstue i Lom, der 
eierne i tillegg til selv å være 
flinke har hatt god nytte av fa-
milie både på Brimi Seter og 
Arne Brimi. Dette samarbeidet 
har gitt gevinst for alle parter. 

Hindseter Fjellstue i Sjodalen 
har satset på god mat, italienske 
viner og oppdaterte rom og fel-
lesarealer, sier han.

Reiselivseksperten tror høy-
fjellshotellene har lett for å sitte 
på hver sin tue og skule på hver-
andre. Det må tenkes nytt i alle 
ledd. Energisparing med bruk 
av ny teknologi kan gi store be-
sparelser. Likeså må det bli en 
fornyelse med revisjon av me-
nyer, mener han.

– Kvalitet behøver ikke være 
dyrt, men må være gjennom-
tenkt. Og det er nødvendig med 
en ny, god høyfjellsarkitektur 
både ute som inne. Dessverre 
bærer noe av det nye preg av 
interiørblad-design. Folk er lei 
av villmarkspanel og Krognes-
møbler, sier Baardseth.

Å drive hotell i distriktene gir 
en mengde utfordringer.

– Det er tøft å være i en utkant 
og måtte slåss mot alle de store 
hotellkjedene, sier Wenche Lia 
Spitsberg på Spitsbergseter 
Gudbrandsdal Hotell i Ringebu. 

Hun merker godt at folk flest 
velger å bo på flyplasshoteller 
på Gardermoen. 

– Det har sammenheng med 
destinasjoner som har et vari-
ert tilbud og sterke produkter 
ut over det rene overnattings-
produktet. Vi overlever på sær-

preg og et spesielt miljø, sier 
hun. 

Også hotelldirektør Erik 
Sæther ved Skifer Hotell på 
Oppdal opplever avstanden til 
distriktshoteller som den stør-
ste utfordringen. 

– De sterke destinasjonene i 
samspill med gode produkter og 
sentrumsnære fasiliter vil helt 
klart overleve. Vi må bli enda 
tydeligere i produktutviklingen 
vår. For Oppdal sin del er det 
kurs- og konferansemarkedet i 
tillegg til fritidsmarkedet, sier 
han.

Brannforskrifter 
dyre for trehotell

Ekspert: Helge Baardseth er 
redaktør og ekspertkommen
tator i Vagabond.  FOTO: TOvE OlsEN

Hoteller i utkanten sliter

●● Tynset

●● lillehammer

●● Oppdal

 ✱ rEIsElIv

Savalen er en vinner blant fjellhoteller
pakt helårsdestinasjon med sær-
preg. Alt er ferdig tegnet og vi vet 
hvordan det skal utvikles. For å få 
litt mer fart i destinasjonsutvik-
lingen bør det bli mange store in-
vesteringer på Savalen framover, 
men vi må ta det i det tempoet vi 
vet at vi har råd til, fastslår han.

Med til de ambisiøse planene 
hører dobling av kapasiteten, til 
1500 utleiesenger, en ny stolheis i 
skiheisen og kafeteria på toppen, 
samt en helt ny etasje med bar 
på fjellhotellet. Det jobbes også 
med å pusse opp uteområdet og 
å fargesette Nissegata med Nis-
sehuset, for at Savalen skal bli en 
eventyrdestinasjon. Som et helt 
nytt opplevelsestilbud vil en pas-
sasjerbåt med plass til 48 passa-
sjerer gå i cruisefart på innsjøen 
Savalen til sommeren.

Betydelige ringvirkninger
Det jobbes også med utvikling 
av fritidseiendommer for å øke 
volumet på destinasjonen. Flere 
tomter er klargjort for bygging, 

men markedet er tøft og det har 
det stoppet litt opp.

Nå er førjuls familie-weeken-
der med besøk hos julenissen i 
Nissehuset og juleverkstedet en 
sikker vinner blant små og store. 

– Fra høsten til og med påske blir 
vi besøkt av 350–450 personer Sa-
valen Fjellhotell & Spa hver helg. 
I løpet av en helg blir det servert 
2000 måltider. Vi har relativt sta-
bilt belegg, selv om midtukene og 
spesielt januar og mai er en utfor-
dring. Heldigvis har vi en fast og 
dyktig stab som vet hva det dreier 
seg om for å gjøre gjestene fornøy-
de, sier Per Morten Hektoen.

Jon IVEr GruE
redaksjonen@nationen.no

Godt BeleGG
«Både i august og 
september lå belegget 
på egne rom utenom 
leilighetene stabilt 
på 86 prosent.»

PEr mOrTEN HEkTOEN
HOTEllsjEF

Skøytelegender: Bilder av Johann olav Koss og Ådne Søndrål henger side om 
side med bilder av andre idrettskjendiser på «skryteveggen» i resepsjonsom
rådet.

Løssluppent: Trond ola (til venstre) og Per Morten Hektoen legger vekt på at gjestene skal reise fra Sava
len med følelsen av god personlig service. Det var ingen ting å si på stemningen da en gruppe fra Hørsels
hemmedes Forening Mo i rana besøkte fjellhotellet. 

olav Thon
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STIFTELSE. Olav Thon (90) gir 
bort hele formuen sin på 25,4 mil-
liarder kroner. 

Eiendomskongen etablerer 
en stiftelse med en verdi som re-
visorer anslår til 25,4 milliarder 
kroner.

– Vi regner vel med at vi skal 

være i stand til å dele ut minimum 
50 millioner per år. Av dette be-
løpet regner jeg med at omtrent 
halvparten skal gå til forskning, 
særlig innen matematiske og na-
turvitenskapelige fagområder, in-
kludert medisinske fag, sier Thon 
til TV 2.  ©NTB

olav Thon åpner julenissesekken
KLIMa. Framtiden i våre hen-
der (FIVH) slutter med salg av 
klimakvoter, fordi nesten ingen 
kjøper dem, ifølge E24. Det be-
krefter to sentrale kilder i orga-
nisasjonen. Salget av klimakvo-
ter har stupt siden oppstarten 
i 2007.  Det første året omsatte 

FIVH  klimakvoter for 2,1 mil-
lioner kroner, men de tre første 
kvartalene i år har omsetningen 
kun vært 370.000 kroner. Fra 
nyttår av vil også Miljødirektora-
tet slutte å selge klimakvoter, slik 
at firmaet CO2focus blir eneste 
norske leverandør.  ©NTB

Legger ned salg av klimakvoter

Dyrt å drive: Det 
stilles mange krav 
til sikring av store 
trehoteller. Her 
Dalen hotell i  
Telemark. 
FOTO: NTb scANPIx


