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Hovedmål:

Bidra til å skape flere arbeidsplasser

og øke antallet innbyggere i Fjellregionen

med Tynset og Røros  som motorer

i regional utvikling

Hovedinnsatser

- Lokalmathovedstaden Røros

- Større økonomisk vekst med utgangspunkt i Røros’ 

status som verdensarv-sted

- Verdiskapning knyttet til etableringen av arkivene 

på Tynset

- Verdiskapning knyttet til bioøkonomi

- Tv-produksjoner og synlighet (kom til underveis) 



Lokalmathovedstaden Røros

Noen resultater arbeidet har bidratt til:

• Strategidokumentet «Matregionen Røros» utarbeidet, forankret i miljøene 

og følges opp med små og store tiltak

• Kompetanseløft, markedsføring og digitalisering av 27 mindre 

medlemsbedrifter i Rørosmat

• Fagskoletilbud kommer (?) på Røros  

• Norsk Spekematfestival på Tynset fra 2016 – for tredje gang sist helg

• Fjellregionen Ridehall bygges i Alvdal og styrker Storsteigen vgs som 

naturbruksskole

• Rekrutteringstiltak for flere søkere til  mat- og restaurantfag ved Nord-

Østerdal vgs 

• Mat- og landbrukskonferansen «Best på bærekraft» gjennomført i 

november 2017

• Matvandringsfestival på Røros 

• Lokalmat i samspill med mat fra andre kulturer – samarbeid tilflyttere og 

lokale produsenter – trolig rullende utsalg i sommer

Økt kompetanse, markedsføring og samarbeid mellom mange aktører



Større økonomisk vekst med utgangspunkt 

i Røros’ status som verdensarv-sted

Noen resultater arbeidet har bidratt til:

• Verdensarvsenter Røros bergstad og circumferensen etablert (autorisert i 

juni 2017) – midler i statsbudsjettet for 2018

• Rørosmuseet Bygningsvernsenter utvikles med nye tilbud - fagskoletilbud

• Notat om muligheter for flere arbeidsplasser utarbeidet – NIBR-rapport om 

kulturmiljøet og unik kompetanse kommer – og må følges opp

• Plan for folkehøgskole utarbeidet – må arbeides videre for etablering –

muligens i nordisk perspektiv

• Kulturminnene har fått større plass på den politiske arena

• Revitalisering av Vingelen som nasjonalparklandsby 

Flere statsfinansierte arbeidsplasser, økt kompetanse og samarbeid mellom 

aktører 



Verdiskapning knyttet til etableringen

av arkivene på Tynset

Noen resultater arbeidet har bidratt til:

• Seier i politisk omkamp – byggingen av Norsk Helsearkiv med nærmere 60 statlige

arbeidsplasser startet i 2017

• Bygget reises med stor bruk av lokale entreprenører, som samarbeider

• Optimismen tilbake – mange boligprosjekter, utbygging av Tynset hotell dobler kapasiteten

• Desentralisert arkivutdanning i regi av NTNU med nærmere 60 studenter startet i vår

ved Tynset Studie- og høyskolesenter

• Flere digitaliseringsprosjekter pågår, for eksempel ved Nordøsterdalsmuseet

• Mulighetsanalyse om flere statlige og private arbeidsplasser utarbeidet – må følges opp

Kompetansen økes, samarbeid styrkes, innovasjon øker og muligheter synliggjøres



Verdiskapning knyttet til bioøkonomi

(skog og landbruk)

Noen resultater arbeidet har bidratt til:

• Omfattende arbeid med strategier og muligheter gjennomført- tema satt på dagsorden 

og kunnskapen økt

• Forstudier om flere muligheter gjennomført

• Flere innovasjonscamper med elever, studenter og næringsliv gjennomført med Ungt 

Entreprenørskap som utfører

• Hedmark Kunnskapspark (HKP) etablerte node på Tynset i 2017 med bioøkonomi som 

hovedoppgave 

Bioøkonomi er satt på dagsorden for næringsliv og kommuner i regionen og kunnskapen 

hevet  – videre arbeid skjer gjennom HKP



TV-produksjoner og synlighet 

Noen resultater arbeidet har bidratt til:

• Femundløpet på TV2 i februar 2017 med enorm oppmerksomhet i flere døgn

• Femundløpet Innside på sosiale medier i 2018 – bygd opp og gjennomført av lokalt 

selskap

• New Scandinavian Cooking på Røros i 2017 og Savalen (Tynset) 2018

• TV-selskaper fra flere steder i verden har laget innslag og større programmer fra 

Fjellregionen 

• Nye reiselivsprodukter basert på hundekjøring er lansert gjennom Destinasjon Røros

• Arbeid for chartertrafikk over Røros lufthavn er iverksatt

• Nettverk bygd for mediakontakt og utvikling av ideer

Kunnskapen er økt, mye «billig» markedsføring og økt samarbeid mellom lokale aktører



• Hvilke fremskritt har min byregion gjort som kan gi 

motivasjon for videre arbeid med regional utvikling?

- Økt kompetanse

- Nye arbeidsplasser er etablert

- Samarbeid er styrket og nye «venner» på plass

- Muligheter er løftet fram og synliggjort



Tusen takk for at vi fikk muligheten til å 

gjennomføre dette arbeidet – som bør fortsette 

inn i evigheten

… og takk for oppmerksomheten! 


