
Status delprosjekt 1 Kompetanse:
Søknaden om å få etablert og 
startet en fagskole med lokalmat 
som linjevalg er nå sendt til NOKUT 
innen fristen. NOKUT har varslet om 
at det som nevnt før er 6 mnd
behandlingstid på søknaden, men 
det har vært en tett og god dialog 
med mottakerne og det kan trolig 
forventes at søknaden blir positivt 
mottatt! Trondheim fagskole har 
vært sterkt delaktig i skriving og 
utforming av søknaden. 
Fagplanene som er 
utgangspunktet for det faglige 
innholdet er utformet i tett 
samarbeid med matprodusentene 
selv gjennom nettverksarbeid og 
arbeidsgruppemøter i regi av 
Rørosmat. Vi krysser fingre for et 
positivt svar! 

Status delprosjekt 2 Lokalmat: 
Kurstilbudet i regi av Rørosmat vil 
nå bli startet opp i samarbeid med 
Matmerk. Det vil bli kjørt en 
kursserie nå i vår på 3 dager a 4 
timer med litt avstand i mellom. 
Kursene vil være åpne for alle 
interesserte uavhengig av 
produksjonstype, bosted og 
tilhørighet ellers. Det er veldig 
viktig nå i denne fasen av 
prosjektet at kompetansetilbudet 
er så tilgjengelig som mulig, både 
for å vekke interesse og for at det 
kan brukes som en 
mobiliseringsarene til de som 
vurderer å starte 
tilleggsnæring/lokalmatproduksjon 
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Status delprosjekt 3 Reiseliv
Kursene som omhandler 
opplevelsesøkonomi er nå under full 
planlegging i samarbeid med Trøndelag 
Reiseliv og Innovasjon Norge. 
Utviklingsprogrammet for lolkalmat og 
grønt reiseliv har et godt utbygd 
kurstibud men i første rekke gjelder dette 
lokalmatprodusenter. Vi ønsker å prøve ut 
noe av dette for å både finne lokale 
tilpasninger, og for å finne flere 
alternative metoder for 
kompetanseheving. Vi ser også nå at 
etter hvert som prosjektet blir mer kjent 
blant opplevelsesaktørene får vi nå 
henvendelser om konkrete ønsker om 
kurs fordi de selv mener å ha behov for 
påfyll. Vi bruker nå Lokalmasafari-rutene 
på Røros som pilot i dette prosjektet, det 
har allerede vært avholdt ett møte, og 
det tilbys nå individuell veiledning i 
historieformidling og vertskap. En 
visningstur planlegges i slutten av mai. 

Prosjektet generelt: 

Ordførerne i de to eierkommunene diskuterer 
nå hvordan en eventuelt kan få flere spin-offs
ut av dette prosjektet, et konkret eksempel er 
at det tidligere har vært ambisjoner om å få 
Røros til å bli et nasjonalt senter for lokalmat. 
Prosjektledelsen har hatt et møte om dette, 
og det planlegges flere for å se på muligheter 
for å lage en mer konkret prosjektskisse rundt 
dette temaet. 
Det planlegges videre en studietur til Sverige 
for å besøke Eldrimner, og det kan også være 
naturlig å se på hvordan Måltidets Hus i 
Stavanger er bygd opp mht innhold, funksjon 
og rammer. . 
Ellers jobber prosjektledelsen nå med en 
konkret kommunikasjonsplan for prosjektet 
som sier noe om forankring, målgrupper 
(primær og sekundær), når, til hvem, og på 
hvilken måte. 

Vil du vite mer eller har du konkrete spørsmål 
om prosjektet? Kontakt oss gjerne på 
baard@roroshagen.no
Hilsen Bård og Guri
Prosjektledere
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