
Status delprosjekt 1 Kompetanse:
Søknaden om å få etablert og startet 
en fagskole med lokalmat som 
linjevalg ble sendt til NOKUT innen 
fristen. I løpet av prosessen har det blitt 
gjort endringer i rammeverket for 
fagskoler med påfølgende endringer i 
ny forskrift. Endringene har blitt gjort 
med så kort tidsfrist at dette ikke har 
blitt fanget opp, søknaden inneholdt 
derfor noen formelle feil ut fra nytt 
rammeverk og den ble derfor avvist 
uten å ha blitt realitetsbehandlet. 
Dermed må planlagt oppstart utsettes 
med 6-8 måneder, og ny søknad kan 
nå først sendes inn i høst for 
realitetsbehandling i vinter og med 
forbehold om godkjenning kan 
oppstart av løpet nå skje høsten 2018. 
Dette behøver ikke å være negativt for 
prosjektet, men kan gi f.eks bedre tid til 
mer målrettet markedsføring av 
studiet, arbeid med fagplaner osv. 

Status delprosjekt 2 Lokalmat: 
Kursene som det har blitt referert til 
tidligere i regi av Matmerk er nå godt i 
gang. Det første kurset i mai handlet 
om markedsorientering  og 
markedsforståelse, og nå i starten av 
juni blir det kurs i logistikk, i 
månedsskiftet juni/juli skal det 
arrangeres et kurs i økonomi. Her vil 
det bli hovedvekt på kalkylering og 
prissetting av produkter. Leverandør av 
kursserien er Matmerk. 
Et samarbeid med prosjektet ”Røros og 
Tynset som regionale motorer i 
regionen” på finansieringssiden gjør at 
kursdeltakere fra hele regionen (Nord-
Østerdalen og Hedmark fylke) og ikke 
bare de to kommunene i Sør-
Trøndelag kan delta på samme kurs. 
Dette fører til flere deltakere og mer 
rasjonell gjennomføring av kursserien, 
noe som er svært positivt både internt 
i matmiljøet, og for arrangørene av 
kursene. 
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Status delprosjekt 3 Reiseliv
Delprosjektet jobber nå veldig konkret med 
å forbedre lokalmatsafari-konseptet i Røros. 
Her brukes det teaterfaglig kompetanse for 
å øke kunnskapen om hvordan en lager og 
bygger opp en god historie - ”story-telling”. I 
tillegg tenkes det mer helhetlig 
produktutvikling og pakking og det å få ruta 
til å ”henge sammen”. En planlagt kursserie 
i regi av Trøndelag Reiseliv og Innovasjon 
Norge må trolig utsettes til høsten pga stort 
arbeidspress og begrenset kapasitet. 
Prosjektledelsen er opptatt av å presentere 
og å fortelle om prosjektet og var derfor 
med på et åpent møte i Holtålen kommune 
i april, der nye løsninger for landbruk (og ny 
landbrukssjef) ble presentert. 

Det planlegges videre et møte i starten av 
juni for reiselivsaktører i Holtålen, der felles 
informasjonsutveksling er det sentrale 
temaet. Hvilke åpningstider har butikken, 
og kan du få kjøpt fiskekort der? Er det 
noen som leier ut hytter? Kan vi besøke en 
åpen seter? Å kjenne til hverandre er viktig, 
også når man tror at man ”vet alt” om sin 
egen kommune, og ofte spør turisten om 
sånne spørsmål på den lokale butikken, 
bensinstasjonen eller kanskje kirketjeneren? 

Prosjektet generelt: 
Det nærmer seg fort sommer og det skal 
forsøkes å ha et styringsgruppemøte i 
prosjektledelsen før sommeren setter inn 
for fullt. Aktiviteten i prosjektet tar seg opp 
og øker etterhvert som tida går, men 
økonomisk rapportering og timeforbruk er 
ca i tråd med forventet budsjett. Det jobbes 
videre med idéer som dukker opp (spin-
off) fra prosjektet; bl.a er Holtålen 
kommune nå i gang med å undersøke 
muligheter for å sette i gang et eget 
prosjekt som handler om å skape økt 
samarbeid for et mer koordinert utvikling 
av fritidsboligmarkedet i kommunen. Videre 
kan dette føre til flere tilbud og 
attraktiviteter/opplevelser tilknyttet 
hyttemarkedet. 
I tillegg har prosjektet generert et mulig 
annet prosjekt som handler om å se på 
disse to kommunene som 
kulturelle/litterære landskap knyttet til 
Johan Falkbergets diktning. Her kan det 
tenkes vandringer, stier og løyper som fører 
til steder beskrevet i hans litteratur. Dette 
vil  trolig bli omsøkt som et separat 
prosjekt. 
Kontakt oss gjerne på 
baard@roroshagen.no
Hilsen Bård og Guri
Prosjektledere
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