
Femund Engerdal

Vi deler gjerne vår 
fantastiske natur 
med deg!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Mia Faldmo, daglig leder i DFE. 70 medlemsbedrifter. Hvordan kan vi i Femund Engerdal tilby fremtidens gjest og hvordan kan vi møte gjesten?



Hovedmarkeder. 
Skandinavia og primært Norge er hovedmarked. 
Målgruppene våre er ferie- og fritidsgjesten 
3 årstider: sommer, høst og vinter. 
Aktive familier.
85/15.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi mener at det vil være muligheter til å vokse i alle våre markeder og VI har plass til flere. Spesielt på utenlandsmarkedet har vi mye å gå på.Og vi har noe å tilby: God plass, stillhet og trygghet. Vi er akkurat merket som Bærekraftig reisemål. Dette betyr at vi hensyntarNatur, kultur og sosiale forhold, samtidig som det økonomiske aspektet av reiselivet. Dette innebærer bla at vi må ha fokus på året rundt reiseliv og helårlige arbeidsplasser.



2 nasjonalparker
Femundsmarka og Gutulia 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har Villmark, vi har det urørte og stille, det fine, det som er annerledes enn våre større naboer. Vi mener vi kan være et deilig krydder ved å skille oss ut, i stedet for å konkurrere på samme bane.



Flotte Reinsdyr

Presentatör
Presentationsanteckningar
I Elgå har vi vårt nasjonalparkrike med nærheten til 2 nasjonalparker. I mellom nasjonalparkene har vi den sørligste bosetningen av samer og denne og hans familie, dukker stadig opp og befester vår posisjon som villmark.



Gutulia nasjonalpark

Presentatör
Presentationsanteckningar
Gutulia Nasjonalpark, som er den norges minste, norges nest eldste og den første som ble universelt utformet



Presentatör
Presentationsanteckningar
Femund Engerdal har jobbet mye med å bli universelt utformet, tilgjengelig for alle. Vi har 8 plasser med litt ulik utforming. Tilrettelagte brygger, båter, personheis, lavvoer, gapahuker, kvilebord, benker, fiskebrygger og bålplasser.



Glen i Jyltingsmarka med personheis.



Johnsgård Turistsenter

Presentatör
Presentationsanteckningar
Johnsgård Turistsenter, pionerer på tilgjengelighet for alle. Ulike målgrupper



MS Fæmund ll Femundsmarka nasjonalpark    Femund

Presentatör
Presentationsanteckningar
Navn som klinger godt for naturelskeren, Fæmund ll er en over 100 gammel rutebåt som trafikkerer Femund daglig i sommersesongen. Den blir benyttet som transport for å komme seg inn i marka for å vandre og fiske, men den blir også mye benyttet som en fantastisk naturopplevelse, gjennom dagsturer og Minicruice. Femund er norges nest største naturlige innsjø, der den ligger 663 meter over havet er den et flott innlandshav på fjellet.



Vandring
67 topper over 1000 meter
20 + 1 toppturer



900 fiskevann

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fiske er vår viktigste aktivitet. Vi har hele spekteret av fiske i Femund Engerdal med for eksempel Galten, som har målrettet seg mot fiskeren og spesielt fluefiskeren.





Galten Gård



Vi 
inviterer
gjesten 
inn og 
hjem

Presentatör
Presentationsanteckningar
Og hvordan skal vi møte fremtidens gjest. Vi tror på det nære gode vertskapet, møtet med lokalbefolkningen. Vi har ingen store hoteller, hos oss blir du ønsket velkommen hjem, inn på tunet, eller som her, inn på kjøkkenet i privaten. Vi tror at det å møte mennesker blir viktig i et stadig mer digitalisert samfunn. Vi skal selvfølgelig også følge på der, men fortsatt ha tid og rom til møte mellom mennesker.



mia.faldmo@femundengerdal.no
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