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Tekstside uten 

kontaktinformas

jon  

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… - i nøysomhetens 

nødvendighet … 

Nummer 55 på UNESCOS liste over verdensarv fra 1980 
-regions største kapital –  
- differensierer oss fra alle andre destinasjoner - 
 



 

Viktig at det forblir en levende verdensarv   

- oppleves av ca 1mill besøkende per år 

 



OM DESTINASJON RØROS 
> fellesbetegnelse for reisemålet Rørosregionen  
> felles  destinasjonsselskap for Holtålen Røros, Os, Tolga, Tynset og Alvdal. 

OPPDRAG 
> Legge til rette for salg og markedsføring av  Rørosregionen som reisemål, stimulere  til besøk å bidra til  økt 

inntjening hos medlemmene våre. 



Rørosregionen  
211 825 gjestedøgn i 2015. Økning på 2,1% 
 
Nord Østerdal 
166 179 gjestedøgn i 2015. Økning på 2,3% 
 
Økning fra Nederland på camping/hyttegrend og Tyskland på hotell.  

BESØK 

Reiselivet har stor betydning for verdiskapingen i 
Røros kommune spesielt og Rørosregionen generelt.  



NY STRATEGI FRA 2009 
REVITALISERING OG STYRKING 

EN SAMLET DESTINASJON 

MÅL 

tydeligere, kundeorientert profil og budskap 

fokus på: 
   - verdensarv 
   - vinter/snø 
   - bærekraft 

destinasjonen som samlet helhet 

virke samlende internt i organisasjonen 

• øke omsetning/inntjening i reiselivsnæringen og tilknyttede næringer 

• økt antall tilreisende til regionen 

• økt oppholdstid i regionen 



VISJON 

BERGTATT AV VERDENSARVEN RØROS –  

VERDIFULLE OPPLEVELSER GJENNOM 

Å BEVARE OG FORNYE 



VERDIGRUNNLAG 

STERK 
MYTISK 

EKTE RAUS INNOVATIV 



DESTINASJON RØROS 

STRATEGI 

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



 

 

 

 

 

MERKENAVN og -LOGO 

SLAGORD 







 

Bergstaden Røros er en av Europas eldste bevarte trebyer, og har vært 
oppført på UNESCOs verdensarvliste siden 1980. 



 
 
I 2010 ble  verdensarvområdet utvidet.   
”Røros  Bergstad og Circumferensen” består av kjerneområdene 
Røros Bergstad og det omkringliggende kulturlandskapet, 
vintertransportruten fra Røros til Falun og Femundshytta. 
 
 
 

Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Innovasjon Norge 



Photo: Rørosrein 

  Det har bodd samisk befolkning på Røros    
  gjennom  flere hundre år.  



         The natural surroundings of Røros 

 provide a splendid frame and there are 

            two national parks in the region.  

Inngangsporten til Femundsmarka og Forollhogna  Nasjonalpark 



Rørosregionen er en av Norges fremste regioner  på lokalprodusert mat.  



   I Rørosregionen finnes flere gamle fjellgårder og     
   setre i aktiv drift. Noen av de er flere hundre år   
   gamle.  

Photo: CH_Visit Norway 



Photo: CH_Visit Norway 

  Magiske vinteropplevelser 
 - Jul, kulde, snøgaranti, blåtime, “Frozen” 



Reinsdyropplevelser 

 I reinsdyret Sveins fotspor? ’Frozen-
pakker’  



PR- og media 
strategi 









Dagbladet Søndag jan. 09 





PRESSEARBEID 
• Pressemeldinger 

• Pitching og relasjoner 

• Pressehåndtering 

• Presseweb /-rom - MyNEWSdesk 

• Visningsturer – innsalg, planlegging,   

   gjennomføring, oppfølging. 

• Finne og bruke bloggere i de ulike nisjene 

 

•MÅL: En egenprodusert sak per måned i 

et nasjonalt medium 

 

 

Vi stiller som vertskap ved behov. 

 

Pris: sponsing av tjenester 

PR/MEDIA 



TV- OG FILMPRODUKSJONER 

Finansieres separat 
Mål å opprette et filmfond på sikt 



 
KULTUR – LOKALMAT – INNHOLD OG 
AKTIVITETER 

Gjestene etterspør våre 
konkurransefortrinn: 
• Kultur- og verdensarvopplevelser 
• Lokal mat 
• Ekstremt tilgjengelig natur  

 
 
 

 



REISELIVETS  HUS 



Foto: Storstuggu, Tom Gustavsen 

Foto: Tom Gustavsen for Erzscheidergården Foto: Røros Hotell 

Foto: Verket Røros 
Foto: Storstuggu, Roar Øhlander 

Foto: Volldalskoja, Roar Øhlander 

Moderne kultur og konferansesenter. 
Konferansekapasitet < 600 

Unike og gode overnattingssteder 

Ny flerbrukshall – Verket Røros. Totalt 
messeareal på  4400 m2 
Bespisning opptil 2500 

ARRANGEMENT 



Kulturbasert 
næringsutvikling 



Vårt største og viktigste utstillingsvindu i overskuelig framtid.  
Sammen klarte vi å levere tidenes NTW for Innovasjon Norge ! 
 - NÅ BEGYNNER JOBBEN!! 

 

BRANSJE 







 

  

 Bærekraftig reiseliv – norsk pilot 



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 utviklingssjef for drive denne prosessen 

  

 

 

 

 

 



 
 

 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) 

 

PLANET   PEOPLE    PROFIT 



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 miljøsertifiserte 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 i 2011 

 

- staket ut en felles retning! 

Foto: Tom Gustavsen 



Staket ut en vei vi går sammen 
• Raust og kunnskapsrikt vertskap 

• Bruke stadig mer lokalprodusert mat 

• Gi våre gjester ekte og autentiske opplevelser, og formidle 

kunnskap om verdensarven og lokalsamfunnet 

• Reinvestere i framtida – miljøbevissthet  

• Kontinuerlig utvikling  og verdiskaping 

 

 

 

 

 

 



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

Foto: Tom Gustavsen 



  

  

 

 

 

 

 
 

 

1. Vertskap – finne den gode verten i seg sjøl 

2. Basiskunnskap om verdensarv historien  

3. Kunnskap om hverandre – skape bedre selgere som 

anbefaler hverandre 

4. Kobberkortet – gratis adgang 

     - egenstudie 

5.  Manual - huskeliste 

MED KUNNSKAP HAR VI  HAR SKODD  

Ca 500 ANSATTE TIL ET GODT VERTSKAP 



KOBBERKORTET 



• 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 den fenomenale jobben Rørosmat  

har gjort! 

Over 30 produsenter 

Sterkt salgsapparat 

God distribusjon 

Sterk merkevare 

Økologi 

Storytelling 

Lokal verdiskaping 

Mange utmerkelser 

 

 



    

Kaldt klima 

Alt vokser sakte 

Lysrike sommernetter 

Gir en rik og unik smak! 
 

Mikael Forselius gjorde oss bevisst på 

hvilken gullgruve vi sitter på i Norge … 



LOKALMAT  OG LOKALMATSAFARI 

 

> Kompetanseheving 

 

> Fokus på servering 

 

> Fokus på opplevelse 

 

> 25 lokalmatguider 

 

> 3 Lokalmatruter 2011 

 

> 5 Lokalmatruter 2012-2013 

 

 
 

Bilder: Tom Gustavsen 



LOKAL MAT GUIDE KURS 
 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 



Reiselivsutvikling i seterområder 

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

 
• Info om satsningen  
• Hvordan styrke vertskapsrollen 
• Hvordan stimulere nye generasjoner 
• Kompetanseheving  

• Aktivt hjelp til å bli synlig 
• Alltid en åpen seter i juli - og litt i august  
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Reiselivet, 5 kommuner og FIAS 
avfallsselskap, og industrien 
 
- 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 



Sykkel prosjekt og fokus for 

regionen vår  



Fjellsykling i verdensarven 

 Det åpne, vide fjellandskapet i Røros og Circumferensen egner seg svært 

godt for sykling. 333 års gruvedrift har etterlatt seg utallige veier og stier og 

det finnes et mylder av fine bygde- og seterveier som er lite trafikkert i 

regionen. 

 

 Vi er unike på kombinasjonen fjellsykling i kulturarvområder!  

 

 Stisykling og ferdsel kan være med  

 å ivareta gamle stier og veier, og  

 man kan unngå slitasje der man  

 ikke ønsker det.  

 Styre ferdsel med kart og skilting. 

      

 



T   72 41 00 00         E  post@rorosinfo.com        W  www.roros.no          

 

Merkede løyper i Røros 
• Med gradering 

• Lengde 

• Tavler fra  

 Røros sentrum 



T   72 41 00 00        F  

72 41 02 08        E  

post@rorosinfo.com        



Kulturminner – info på 3 språk  

. 



Kart for sti og løyper  

i verdensarven 
 

 

- Aktiv ferie  

- Lokalmatopplevelser 

- Historie og kultur 

 

- Gir gjesten en helhetlig 

 opplevelse 

 

 

 



VÅRT FELLES GODE VERTSKAP 
er alltid viktig – og ikke minst på vårt store arrangementer  
 
 

- Norges kulturkommune  
4 år på rad – 2012–2013 – 2014 - 2015 
 

-Store ringvirkninger 
 



Merket Bærekraftig Reisemål 2013 

Skal remerkes nå i april 2016 



Sammen mot Merket for bærekraft 

- gode bidrag og god jobb over år…  
 

 

• Kommunen med flere etater 

• Fylkeskommune – Fylkesmannen – Rørosmuseet –  Røros E-verket – 

FIAS renholdsselskap -  transportører (buss, tog, fly) har alle bidratt kraftig 

• Gjesteundersøkelse – 41 % ga respons! 

• Befolkningen  og medlemsbedriftene -  over 3000 bidragstimer! 

 

Å jobbe mot merket ga oss enda mer kunnskap om hverandre –  

og flere muligheter til å tenke helhet! 

 



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.” 

  

 

PRESTISJETUNG   INTERNASJONAL 

REISELIVSPRIS  TIL  DESTINASJON RØROS 



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. 

 

  

 

NY GLOBAL REISELIVSPRIS  TIL  

DESTINASJON RØROS  



Finalen sammen 

med 

TRAVEL OREGON 

UNITED STATES 

 

& 

 

BURREN AND 

CLIFFS OF MOHER 

GEOPARK 

IRELAND 

 

 

 



SAMARBEID MED VISIT TRONDHEIM? 
 
Trondheim og Røros representerer Trøndelags sterkeste merkevarer, og det synes å være flere  
synergieffekter ved et tettere samarbeid og deling av ressursene. Man antar blant annet: 
  

• Mer effektiv administrasjon vil frigi midler til å løse kjerneoppgaver 
• Deling av kompetanse vil styrke begge parter. Selskapene har ulike styrker, og vil kunne utfylle hverandre. Dette vil igjen gi 

medlemsbedriftene et bedre tilbud. 
• Et større kompetansemiljø vil kunne bidra til å gjøre selskapene enda mer attraktive som arbeidsplass. 

  
 

 

 

 



Oppsumering 

• Uten trehusbebyggelsen og verdensarven så 

hadde ikke Røros vært det det er i dag. 

• Vern, kulturarv, utvikling og turisme er alle 

avhengig av hverandre 

 

• Samarbeid og felles forståelse er kjernen til 

suksess. 


