
 
  

 Destinasjon Røros – bærekraftig reiselivsutvikling 
 - en fortelling om utviklings- og bevaringsarbeid, bærekraftig      
 reiselivsutvikling, opplevelser, fokus på vertskap og lokalmat i et 
 landskap der den autentiske historia kviskre -  



Tekstside uten kontaktinformasjon 
 

Koppermalm ble funnet i 1644  
 
 …gruvedrifta og bosettinga startet i et røfft 
fjellandskap der kun jegere og samene 
levde… land skulle brytes og en unik 
provianthistorie startet…  



the old mining town of  

Røros  
 
 
World Heritage List no. 55 in 1980 
 

and the Circumference   (Aug 2010) 
 



 
Viktig at det forblir en levende verdensarv   
- oppleves av ca 1mill besøkende per år 
 



 

 
Askepotthistorie? 



Destinasjon Røros 
Felles destinasjonsselskap for Holtålen og Røros i Sør‐ 
Trøndelag og Os, Tolga, Tynset og Alvdal i Hedmark.  
 

Vertskapskommune er Røros Kommune. 
Hovedkontor på Røros. Turistinformasjoner i regionen. 
 
Hovedansvar: 
• Salg og profilering av Destinasjon Røros 
• Merkevarebygging og omdømme 
• Drift av turistkontor 
• Samarbeidsprosjekter for å øke 
 verdiskapningen i reiselivet  
 – inntjeningen hos medlemmene våre 
 
MEDLEMMER 
Ca 200 medlemmer fordelt på: 
kommuner, reiselivsbedrifter, andre reiselivsrelaterte og 
tjenesteytende næringer, banker, industribedrifter og private 
medlemmer i Rørosregionen. 



VISJON 
BERGTATT AV VERDENSARVEN RØROS –  

VERDIFULLE OPPLEVELSER GJENNOM 

Å BEVARE OG FORNYE 



DESTINASJON RØROS 
STRATEGI 

SPISSET I FIRE VIKTIGE  
MÅLOMRÅDER:  
 
1.Verdensarven 
2.Bærekraftig reiseliv 
3.Synlighet 
4.Verdiskapning  





Røros blir en norsk pilot 
I Bærekraftig Reiseliv 
 
sammen med Vega, Trysil and Lærdal. 
 
• 3 årig utviklingsprosjekt 2010-2012 
 
• Prosjekt finansiert av Innovation Norway 
 
• Samarbeid mellom Røros kommune, 
Destinasjon Røros, Rørosmat, RørosMuseet 
og næringa I felles styringsgruppe 
 
• Ansatte Hilde Bergebakken som prosjektleder  
 med utviklingskompetanse fra andre bransjer 
  
 
 
 
 



Mandat : – Regjeringens reiselivsstrategi 
 
Visjon:  
• Verdifulle opplevelser 
 
Hovedmålene: 
• Økt verdiskaping og lønnsomhet i 

reiselivsnæringen 
• Levedyktige distrikter gjennom flere 

helårs arbeidsplasser innenfor 
reiselivsnæringen 

Norge – et bærekraftig reisemål 
 
 



 
 

 Bevaring av natur, 
kultur og miljø 

 
      
1.Kulturell rikdom 
 

2.Landskapets fysiske 
og visuelle integritet 
 

3.Biologisk mangfold 
 

4.Rent miljø og 
ressurseffektivitet 

 

 
 

Styrking av  
sosiale verdier 

 
   
5. Lokal livskvalitet og 
sosial verdiskapning 
 

6. Lokal kontroll og 
engasjement 
 

7. Jobbkvalitet for 
reiselivsansatte 
 

8. Gjestetilfredshet og 
trygghet; 
opplevelseskvalitet 

 
 

Økonomisk  
levedyktighet 

 
 
9. Økonomisk 
levedyktige og 
konkurransedyktige 
reiselivsdestinasjoner 
gjennom lokal 
verdiskapning  
 

10. Økonomisk 
levedyktige og 
konkurransedyktige 
reiselivsbedrifter 
 

Bærekraftig reiseliv 2015,  
grunnleggende prinsipper 
(bygger på FN-WTO forståelse (1) og dekker også innholdet i geoturisme og økoturisme) 
 



Visjon for bærekraftarbeidet 
Befeste Røros som Bærekraftig destinasjon 

gjennom bevaring av natur, kultur og miljø, fokus 
på sosiale verdier og et levekraftig lokalsamfunn 
med økonomisk levedyktighet. 

 
Destinasjon Røros  skal være kjent for 

verdensarven, bærekraft og verdiskaping. 



Miljøfokus og Bærekraftpolicy 
Foto: Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours 

Foto: Lasse Berre/ Røroshusky 



 16 sertifiserte bedrifter i regionen 
 flere underveis - synliggjøring ved utdeling og i markedsføring 
 
Kommunene har utdannet  miljøfyrtårnrevisorer, 
og jobber med økt tilgang på miljøkonsulenter 
 
Infomøte og mobilisering om sertifiseringsordninger 
 
Bærekraftpolicy  
vedtatt på årsmøtet 
- staket ut en felles retning å gå 
sammen ! 

Foto: Tom Gustavsen 





Vertskap og kunnskapsløft 
Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Tom Gustavsen 

Foto: Tom Gustavsen 



Det store løftet… 
> Status: varierende vertskap - noen gode – lite bevissthet 

 
> Satte ned ei arbeidsgruppe 
> Strategi 
> Fra service til vertskapsfokus 
> Kunnskap om vår historie  
> Skape bedre selgere – anbefale hverandre 
> Skape stolthet – bevissthet – få folk til å spille på lag 

Bilder: Tom Gustavsen 



  
  

 
 

 

 

 
 - har utdannet 480 ansatte i reiseliv, kommunene og handel i 2010-2013 

1. Vertskapskurs – alle ansatte  

2. Kunnskapsløft – basiskunnskap for alle ansatte 

• Historie verdensarv og region / Cirkumferensen (kurs i lokalkunnskap 
utviklet av Rørosmuseet) 

• Kunnskap om hverandre – skaper bedre selgere 

3. Kobberkortet – egenstudie,  delta på minst 2 guidede omvisninger og besøke 
minst 3 attraksjoner i regionen 

 

 

 

Foto: Ålen Skisenter, Eivind Moen, 2* Terje Rakke/ Nordic Life/ Innovasjon Norge, Roar Øhlander og Arne Tønset/ Alaskan Husky Tours 

V E R TSK APS- O G K UNNSK APSL Ø F T B ASIS 



Det store vertskapet 
 

• Handler om trygghet i vertskapsrollen 
• Skape flere selgere av hverandre 
• Unne hverandre suksess 

 
• Sommeren 2011 – 10% økning i besøket 

 
 
 



K O BB E R K O R T E T 



• Et lykkesymbol – vi skor  oss for suksess! 

• God kommunikasjon! 

• Hentet fra historia vår!  

• Kvalitetsstempel!  

Hesteskoen er hentet fra historia vår – en godt skodd hest måtte til for å få til  
god kommunikasjon – og vertskap og kunnskap handler om god kommunikasjon – 
og god kvalitet!  

• Hesteskoen er både ’Tjeneren og verktøyet’ – symboliserer god service!  

• Hele sømmen må fungere – symboliserer at alle aktører 

løfter i lag – felles dugnad og løft for hele destinasjonen! 

 

 VI SKOR OSS FOR GODT VERTSKAP 

VI SKOR OSS FOR GOD KUNNSKAP 

= VI ER SKODD FOR Å TA IMOT FOLK! 

 

 

 





 

 

Lokal Mat 

Foto: Tom  Gustavsen/ Røros Hotell 



Bygge på effektene av den fenomenale 
jobben Rørosmat har gjort! 



    

Kaldt klima 
Alt vokser sakte 

Lysrike sommernetter 
Gir en rik og unik smak! 

 



L O K A L M A T  O G L O K A L M A TSA F A RI 
 
> Kompetanseheving 
 
> Fokus på servering 
 
> Fokus på opplevelse 

 
> 25 lokalmatguider 

 
> 3 Lokalmatruter 2011 
 
> 5 Lokalmatruter 2012-2013 

 
 

 
Bilder: Tom Gustavsen 



L O K A L M AT G UID E K URS 
 Matkulturen vår – hvordan oppsto den, hvordan oppsto      

 handelsrutene, hvilken proviant fikk vi og hvor kom den fra, og  hva dyrket    
 vi og sanket selv?   

 
• Kunnskap og vertskapskurset 

  
• Vår mat historie – v/ mathistoriker og forfatter Helge Christie 

 

• Smaken av produktene –  v/ Mikael Forselius – mesterkokk og direktør på Røros Hotell 
 

• Matprodusenter i dag v/ Guri Heggem fra Rørosmat 
            

• Det gode norske kjøkken 
 

• Besøk hos matprodusenter 
 

• Naturens spisskammer 
 

• Samisk kjøkken 
   

Foto: Terje Rakke, Innovasjon Norge 





LOKALMATSAFARI 

T  +47 72 41 00 00      F  +47 72 41 02 08      E  post@rorosinfo.com       W  www.roros.no 

Bli med på en spennende reise gjennom lokal handels- og provianthistorie i Norges fremste 
lokalmatregion. 
 
Lokale råvarer, kultur og historie gjør dette til en uforglemmelig opplevelse. 
 

Tur 1:Galåen, Dalsbygda og Såttåhaugen 
Tur 2: Nasjonalparklandsbyen Vingelen 
Tur 3: Aursunden rundt og Vauldalen 
Tur 4: Hodalen og Bjørkkjølen 
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GALÅEN, DALSBYGDA OG SÅTTÅHAUGEN  

Den gamle slektsgården Galåvolden Gård ble begynt ryddet i 
1721, og drives i dag av 9. og 10. generasjon. På det 
moderne gårdskjøkkenet foredles gårdens egne råvarer til 
ost, is, kaker og ulike kjøttprodukter. Og eggene fra gårdens 
11000 høner pakkes på gården og selges lokalt. 

Spellmovollen ligger vakkert til ved innfallsporten til Forollhogna nasjonalpark 
i en seterdal preget av gammelt kulturlandskap og aktiv seterdrift. Gled deg 
til en smak av den eksklusive, hjemmelagede brunosten! 

I fagre Dalsbygda, omgitt av levende seterlandskap,  ligger 
Kølbua Kafé som tilbyr lokale retter - både moderne og 
tradisjonelle - til lunsj og middag. 

     Lokalmatguiden tar deg med til suksesshistorien Galåvolden Gård som har mange 
ulike typer lokalmat, og videre til Dalsbygda og Såttåhaugen der setertradisjonene er 
ekte og levende. 

TIRSDAGER KL. 10:00-15:00  
 3. juli, 10. juli, 17. juli, 24. juli, 31. juli, 7. august 
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TORSDAGER KL. 10:00-15:00   
28. juni, 12. juli, 26. juli , 9. august 

 
NASJONALPARKLANDSBYEN  VINGELEN 
      Turen går gjennom fantastisk seterlandskap til fjellbygda Vingelen som byr på en rik 
kulturhistorie og sterke lokale mattradisjoner. Vi besøker den lokale kaféen, en gård og 
ei seter i aktiv drift. 

Skraphandlerbua er en butikk utenom det vanlige! Her finner du antikviteter, 
pynteting, lokalt produsert håndverk, bøker, kart, Nisseloft, utsalg av brukte 
ting, husflid, og lærsmurning Vingelen som er kjent for aktiv seterdrift et 
godt bevar 

På Simasvollen kan oppleve ekte seterliv. Budeia serverer skjørost og rømme 
med spekemat fra Vingelen, med hjemmelaget rabarbra saft til. Hun byr også 
på kandisert gotteri av kvann, og du får høre om seterliv i Vingelsområdet – 
der det var vanlig med vårseter, sommerseter og høstseter. 

Eggen Gardsysteri produserer ost av økologisk mjølk fra egne kyr. 
Sommerstid beiter kyrne på frodig fjellbeite på setra. Eggen er en vakker 
slektsgård med tømmerbygninger fra 1700-tallet. 

Bunåva kafé ligger i Vingelen som er kjent for aktiv seterdrift et godt bevart 
bygningsmiljø med ca 800 tømmerhus. På grunn av sine kvaliteter fikk 
Vingelen status som én av kun fem nasjonalparklandsbyer i Norge. 
Smakstallerken av hjemmebakst og kaffe. 

Foto: C
hristine Baglo, Vinelen U

tvikling 



TORSDAGER KL. 10:00-15:00  
5. juli, 19. juli, 2. august   

 
AURSUNDEN RUNDT  OG  VAULDALEN  

      Området rundt Aursunden preges av vennlige, åpne fjell hvor reinen trives, store 
skoger der elgen holder til og glitrende blå innsjøer hvor ørreten vaker i lyse 
sommerkvelder. 

Stensaas Reinsdyrslakteri har rein, elg og hjort som spesialiteter – 
mat med smak av fjell og vidde. De har også varer fra eget 
pølsemakeri, fjellfisk, molter og rype. Stensaasen ligger i 
naturskjønne omgivelser mellom Røros og Brekken. 

Familien på Torsvoll Hjorteoppdrett startet med hjort på 
Rørosvidda i år 2000 og fikk mange til å trekke på smilebåndet. Nå 
holder bedriften hele familien i aktivitet. Visste du at hjortekjøtt er 
en delikatesse med en rekke helsemessige fordeler? Her får vi også 
smaksprøver fra  
Kalsa Gårdsbakeri som er like i nærheten. 

Vauldalen Fjellhotell er et familiedrevet hotell som setter sin ære i å 
tilby gjestene god service  
og tradisjonsmat.  Her har de tatt i mot ferdasfolk siden 1780. Her 
får vi servert smaksfull lunsjtallerken av lokale råvarer samt 
hjemmebrygga øl. 

Foto: bedriftene 



LØRDAGER KL. 10:00-15:00  
28. juli og 11. august   

 
HODALEN OG BJØRKKJØLEN 
      Nytt av året er en spennende tur til Tolgas Østfjell, der vi besøker Fjellurt i Hodalen 
med åpen urtehage og utsalg, før turen går til Fjellysteriet på Bjørkkjølen som ligger 
høyt til fjells ved  Sletthøa 

Fjellurt  er kjent for sine over 100 økologiske urter av høy kvalitet og 
drives på to vakre fjellgårder i Tolga. Her dyrkes og foredles urter etter 
tradisjonelle, norske prinsipper. 
 
Vi besøker gården til Birgit i Hodalen, på en gammel gård med åpen 
urtehage og et trivelig gårdstun hvor vi får en innføring om urtene og 
smaker på ulike urtedrikker. 
I ei lita setergrend med drift siden 1677 besøker vi setra Fjellysteriet 
som viderefører en lang tradisjon med setring på Bjørkkjølen, hele 
952 m til fjells. 
 
Et særdeles rikt og variert botanisk liv har skapt svært gunstige 
forhold for utmarksbasert melkeproduksjon. På Bjørkkjølen kan vi se 
den nøysomme utmarksspesialisten Røroskua beite rundt vollen, 
samt villsau, esel og setergris! 
 
Her kan du glede deg til et godt måltid med ekte seterkost, alt 
produsert på den unike fjellsetra! 

Foto: Bedriftene og H
ege 
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Miljøvennlig avfallshåndtering 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Roar Øhlander Foto: Roar Øhlander 



Reiselivet, 5 kommuner og F I AS 
avfallsselskap, og industr ien 
 
- revitalisering av avfallsplan 
- ny kunnskap om hvor avfall fra reiseliv oppstår 
- planlegging og utvikling av info og  
innsamlings ordning ruralt og ved  
returpunkter i naturen 
 
- info om våre ordninger! 
 
25 studenter fra NTNU har designet  nye 
søppelbøtter tilpasset verdensarv og bærekraft 



Bærekraftig produktutvikling og  

verdiskaping 

Foto: Fjällnäs Hotell 

Foto: Rørosmartnan Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 



Bærekraftig verdiskaping 
 

God samhandling med alle arrangementer 
• Rørosmartnan – (ringvirkning 120 mill) 
• Vinterfestspill 
• Elden (ringvirkning over 20 mill) 
• Julemarkedet 
 
Opplevelser basert på verdensarv og bærekraft 
- Næring i verneområder  
- Sykkel, ski, hund, hest, kano, villmark, seter. 

 
 
 
 



   Bedriftsutviklingsprogram for medlemsbedrifter 
 
Kurs i opplevelsesøkonomi 
 
Produktutviklingsgrupper 
 
Vertskaps og kunnskapskurs 
 
Lokalmatguidekurs 
 
Online booking 
 
Hytteformidling 
 
Sosiale medier og MF 

Foto: Svein Arne Aspås 



Godt samarbeid med skolene 

>  MATFAG linje med lokalmatkunnskap 
 

>  Verdensarv & Bærekraft  
 

>  Unesco utveksling – ungdommer 
 

>  Verdensarv konferanse med twinning 
 

>  Samarbeid med Røros Ressurs – voksenopplæring  
 

>  Samarbeid med barneskolen om fokus på Ren By og miljø 
 

>  Samarbeid med NTNU 
 

>  Bachelor oppgaver på Bærekraft 
 

Foto: Tom Gutavsen 



Destinasjon Røros vant den høythengende prisen for Best Destination, Virgin 
Holidays Responsible  Tourism Award. 
 
Første gang en norsk destinasjon var nominert til prisen. 
 
JURYENS BEGRUNNELSE: 
"Denne tidligere gruvebyen i Norge kom på UNESCOs verdensarvliste i 1980, 
men har vært en turistdestinasjon i over 85 år. Den lille byen med 3700 
innbyggere tiltrekker seg over en million besøkende  
hvert år. Byen tar vare på sitt særpreg gjennom et  
lokalkunnskapsprogram  
som involverer mer enn 90 bedrifter, 
kortreist mat og mye mer.” 
  
 

PR EST ISJE T UN G   IN T E RN ASJO N A L 
R E ISE L I VSPRIS  T I L  D EST IN ASJO N R Ø R OS 



Destinasjon Røros til topps i Tourism for Tomorrow, i kategorien 
Destination Stewardship under  World Travel & Tourism Councils 
(WTTC) Global Summit i Tokyo - som eneste europeiske kandidat! 
 
Tourism for Tomorrow løfter frem de aller fremste aktørene på best practice innen 
bærekraftig reiselivsutvikling og regnes for å være blant de aller gjeveste i industrien. 
 
Juryen begrunner tildelingen av prisen med Destinasjon Røros ’  
arbeid med et bærekraftig reiselivsutviklingsprogram som  
tar opp i  seg både sosiale, kulturelle, miljømessige og  
økonomiske forhold for de mange ulike aktørene innen  
reiseliv i regionen.  
 
De andre finalistene er Misool Eco Resort,  
Indonesia og Tanabe City, Japan. 
 
  
 

PR EST ISJE T UN G  IN T E RN ASJO N A L 
R E ISE L I VSPRIS  T I L  D EST IN ASJO N R Ø R OS 







   Første halvår 2013  hadde  
  Røros  9,4 % økning mens  
     resten av Norge sliter i et  
vanskelig europeisk marked  

Hjelper det å satse på langsiktig bærekraftig 
destiansjonsutvikling? 



RINGVIRKNINGENE SKAPER VI 
SAMMEN 
 
Spille på lag og stadig lære av 
hverandre 
 
Unne hverandre suksess  
 
Bruke hverandres kompetanse  
 
Kvalitetssikre og iscenesette  
 
Vær RAUS på historia -  kunnskap 
 
By på deg sjøl! 
 
 



hilde.bergebakken 
@rorosinfo.com 
 
              TAKK FOR MEG! 


