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Hvordan kan lokalmat bli ditt største fortrinn?  



Story of my life………. 

1974: Bunsta 

1991: Grand Hotell 

1995: HMS Carlskrona  

1997: Røros  

2000: Trondheim 

2008: Med kjærlighet til Røros 



 

Beskrivelse av opplevelsen «Røros 

Hotell» 

  

•  «Vi skal skape de beste hotellopplevelsene på 
fjellet i Skandinavia –  

     og vi skal gjøre det med kjærlighet til Røros» 

• Fire verdier skal være med og danne grunnlaget for 
visjonen: Ekte – Omsorgsfull - Raus - Kreativ 

• I tillegg legger ytterligere to ideer grunnlaget for 
hvordan hotellet er tenkt drevet og hva det skal 
levere/tilby:  

• «Til enhver tid være et fyrtårn i destinasjonen – 
Røros Hotell skal tilføre etterspørsel/trafikk heller 
enn å konkurrere om eksisterende» 

• «Til enhver tid, til enhver gjest, formidle en smak av 
Røros»  



Røros Akademiet 

 

Fra 01.01.2009 jobber vi sammen 

for å leve opp mot visjon 

og verdier – og vi skal gjøre det 

med kjærlighet til Røros! 



En gulrot er ikke bare en gulrot 





TEKST 

Merket 
 

•En historisk forankring knyttet til Røroshistorien, 

bergverkssamfunnet og de mat og forsyningstradisjonene 

som ligger i det 

 

•Terroir-merke 

 Geografisk område 

 Samme jord og klimabetingelser 

 Jordbrukstekniker 

 Jordbrukstradisjoner 



I Rørostraktene har vi skapt et moderne mateventyr. Det har 

vi fått til fordi vi er mange som står sammen. Fordi vi brenner 

for å skape verdier ut av de ressursene vi har. Og fordi vi kan 

by på god mat med smak av fjell, vidde, skog og sjø. 

 



Naturen gir alt den har I noen korte uker med intens 

vekstsesong før innhøsting. Så renses hele landskapet I 

ekstreme frysetemperaturer.  

Ren og mineralrik jord, mye lye og iskalde vintre  

gir deg ekte Rørosmat 

 



Konsept! 



Hva med fremtiden? 

• Bærekraft og ”økologi” 

• Etikk og moral  

• Transparent 

• Det ekte og troverdige  
historiefortellinger 

• Lokalmat må vare av 
premiumkvalitet  

• Fra kuriosa til merkevare 

 

 

 

 



– med kjærlighet til Røros 

 

www.mikaelforselius.no 


