
 

 
Notat om klimapositivt hytteliv på Lygna 
 
BTA og LLG har sammen med Lygnasæter og Gran kommune arbeidet med Lygna som 
destinasjon siden 2014. Det har vært gjennomført et forprosjekt, og et seinere prosjekt der en 
Strategi- og utviklingsplan er utarbeidet. Det siste var ferdig i 2016. Norsk Turistutvikling har 
vært konsulenter for oss i begge prosjektene. Det har vært bevilget penger fra 
Fylkeskommunen, Fylkesmannen og Innovasjon N til begge prosjekter, i tillegg til bidraget 
fra aktørene. 
 
Destinasjonsarbeidet har vist oss hvilke veger det er mulig å utvikle Lygna, og har eliminert 
eller begrenset mange problemstillinger som ellers dukker opp i en destinasjonsutvikling. 
 
Markedsundersøkelser gjort av oss og andre har vist oss hvilke trender som er under utvikling 
i hyttemarkedet. Aktørene bak destinasjonen med Gran kommune i spissen, søkte derfor 
KMD om midler til utvilking av Klimapositiv hytteliv i 2016. Midler som vi fikk. Senere har 
LLG trukket seg fra arbeid om et klimavennlig hyttefelt. 
 
NTU er også denne gangen valgt som konsulent til prosjektet. Også denne gangen er det 
gjennomført en markedsundersøkelse, som viser at 25 % av de spurte kan tenke seg å leie en 
miljøvennlig hytte, mot 20 % en vanlig hytte. 9 % kan tenke seg å kjøpe en miljøvennlig 
hytte, mot 6 % en vanlig. Dette viser potensialet i klimapositiv hyttebygging. 
 
Vi har også fått vist gjennom prosjektet at det er teknisk mulig å bygge klimaposivt vedr. 
energi, avløp, og vann. I tillegg bruk av materialer med stor CO2 lagring. Og ikke minst har 
Skaara arkitekter vist oss visuelt hvordan det kan bygges. 
 
Konklusjonen på prosjektet er at Lygna kan være et egnet sted for å etablere et 
”utstillingsvindu” for klimapositiv hyttebygging. BTA er villige, forutsatt riktige 
rammevilkår, til å arbeide videre for at dette ”utstillingsvinduet” kan realiseres, først og 
fremst for et felt,  – for å vise løsningene i praksis.  
 
Styret i BTA har klargjort at man fortsatt er villige til å gjennomføre et klimapositivt 
hyttearbeid på Lygna. Imidlertid er forutsetningene at dette feltet kommer i 
Gasmmelsæterområdet. For å få til dette tilbyr BTA å ta ut felt 4 av områdeplanen, og minner 
samtidig at Halmbråtahøgda også er tatt ut av områdeplanen pga biologiske funn. Totalt sett 
blir det derfor ikke flere hytter på Lygna, enn opprinnelig planlagt. 
 
BTA ser det som ekstra positivt å samarbeide med Gran kommune i dette prosjektet. 
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