
STUDIETUR TIL RØROS  I  23.- 25. APRIL 2019



Invitasjon til studietur 
23.- 25. april 2019

Om programmet: 

Tirsdag 23. april
Kl. 09.30  Fremmøte på Værnes, Trondheim. Charterbuss fra Værnes over Tydalsfjellene, den korteste  
 veien til Røros, riksvei 705 med muligheter for å se reinsdyr underveis. Stopp for tradisjons-
 lunsj og historiefortelling på Skottgården. 

Faglig program og måltidsopplevelse i Røros.

Onsdag 24. april
Faglig program og test av Rørosopplevelser.

Torsdag 25. april
Faglig program. Etter lunsj tar vi bussen tilbake til Værnes hvor vi beregner ankomst ca 16.30.

Vi bor på Vertshuset Røros, i den gamle trehusbebyggelsen midt i byen, enten i Rammgården, med inngang 
både fra byens hovedgate eller i den gamle Uldvarefabrikken https://vertshusetroros.no/no/ 

Vi er i ferd med å få på plass det faglige programmet og følgende står på agendaen: 

• Lokalmatsatsingen på Røros med besøk hos Rørosmat – en paraplyorganisasjon med 
30 medlemsbedrifter.
• Omvisning, ølsmaking hos Røros Bryggeri som er under samme tak og foredrag om hvordan de har 

bygd opp det unike matsamarbeidet. Ca. 2-3 timer inkl. ølsmaking.
• Lokal Røros – lokalmatutsalget i Reiselivets Hus med en orientering om opplevelser i Rørosregio-

nen med reiselivssjef Tove Martens.

Vi inviterer med dette til årets studietur som går til Røros 

Studieturen skal gi inspirasjon, faglig innsikt om temaer som bla. verdensarven, lokalmat satsingen, 
arrangementsutvikling, vertskapsrollen, produktutvikling, Røros som bærekraftig destinasjon samt at 
vi vil teste noen produkter. I tillegg er en studietur med kollegaer fra InnOpp alltid et hyggelig og 
sosialt tiltak!

Røros er en helsårsdestinasjon som jobber med å fylle årshjulet med opplevelser og er samtidig et interessant 
reisemål som verdensarvsted. Røros bergstad har hatt verdensarvstatus siden 1980 og det er Bergstaden og 
sporene etter Røros Kobberverk som definerer verdensarven. Circumferensen er det gamle privilegieområdet 
til Røros Kobberverk, og er arealet innenfor en sirkel med radius 45,2 km med sentrum på Storwartz.



• Opplevelsesmeieriet; Røros meieriet som åpner i løpet av våren. 
https://lokalmatnytt.no/rorosmeieriets-bestyrer-trond-vilhelm-lund-leder-verdistyrt/

• Det blir lagt opp til måltidsopplevelser med god lokal Rørosmat både til lunsj og middag 
(3 x lunsj og 2 x middag) bla. med Lokalmatsafari; en unik vandring gjennom lokalmathovedstaden 
Røros med fokus på lokalmatens historie og utvikling. 

• Arrangementsutvikling - hvordan Røros jobber med å fylle årshjulet med bla arrangementer. 
Presentasjon fra en eller flere av de store arrangementene:
• Vinterfestspill i Bergstaden: https://vinterfestspill.no 
• Elden:  https://elden-roros.no/historien/
• Femundsløpet: https://femundlopet.no/
• Rørosmartnan:  http://rorosmartnan.no/

• Orientering om arbeidet med Verdensarven på Røros  https://roros.kommune.no/verdensarven/

• Muséenes betydning for verdiskapingen i Røros samfunnnet

• Bergstadvandring med museet og Røroskirka med lokal guide i verdensarven. 
Bergstaden Røros kom på Unescos liste over verdensarv allerede i 1980. Vi blir med inn i 
gårdsrommene og får høre om hvordan folk levde av både bergverk og jordbruk, og om hvordan 
byen har utviklet seg gjennom vern og modernisering! 
https://booking.roros.no/no/se-gjore/a1359973/bergstadvandring-guidet-byvandring/showdetails

• Orientering om hvordan Rørosregionens Næringshage, Destinasjon Røros og Røros kommune samar-
beider om bærekraft-merking og utvikling.  Og hvordan tenkte man på Røros når man som nasjonal 
pilot  løftet fram den bærekraftige destinasjonen på Røros 2009-2016 med vertskap, utdanning av 
lokalmatguider etc.

Pris: 
Enkeltrom kr 950,- inkl. frokost per døgn  
Dobbeltrom  kr 1300,- inkl. frokost per døgn
Måltider, aktiviteter, faglig program, transport Værnes-Røros t/r  ca kr. 5.500,- (Endelig pris kommer)
Reise til fra Trondheim må alle bestille på egen hånd og er ikke inkl. i prisen

Påmelding:
Send din påmelding til marie@mimir.no snarest slik at vi får en oversikt over hvor mange som ønsker 
å delta. Siste frist 29. mars. Noe du lurer på? Ta kontakt med Marie, InnOpp, tlf. 90 82 77 88. 

Studieturen er et samarbeid mellom Innovative Opplevelser og Opplevelsesnettverket Brønnøysund 
og  Vega. 


