
Opplevelsesnæringer



Opplevelser i Trøndelag er: et mangfold av aktiviteter, severdigheter og 
omgivelser knyttet til mat, natur, kultur, kulturarv og større arrangementer, som 

Trøndelag kan tilby besøkende og lokalbefolkning. 

Foto: Marius Rua /Trondelag.com 



Retningsmål opplevelsesnæringer 

• 2030 er et mangfold av 
kulturmiljø attraktive 
besøksmål i Trøndelag. 

• I 2030 er kulturmiljø og 
historier grunnlag for 
næringsutvikling og 
nyskapende produkter. 



• kulturmiljø der prinsipper for bærekraft er lagt til grunn for utviklingen

• kulturmiljø der tiltakene er i tråd med vedtatt retning i Scenario for 
opplevelsesnæring i Trøndelag og konseptene trønderske gjestebud, trønderske 
underverk og trønderske naturgleder. 

• kulturmiljø der utviklingsarbeidet skjer som tverrfaglig samarbeid fra starten av 

• kulturmiljø som er sentrale i Trøndelags historie eller som styrker mangfoldet av 
godt tilrettelagte besøksmål 

• kulturmiljø som kan bli en del av et helhetlig opplevelsestilbud

• kulturmiljø som har eller skal få en besøksstrategi 

• kulturmiljø som synliggjør og fremmer samisk og minoriteters næring, språk og 
kultur.

Vi prioriterer næringsretta 
utviklingstiltak i følgende kulturmiljø: 



Tiltak i perioden 2022 - 2030

• Lage veileder med sjekkliste for arbeidet 
med kulturmiljøer i et opplevelsesperspektiv 

• Sikre drift og vedlikehold av tilrettelagte 
kulturmiljøer på en måte som skaper 
attraksjonskraft 

• Lage arena og møteplasser for samhandling 
for området 

• Formidle markedsrettede historier som 
berører 

• Kulturmiljø og historier fra Trøndelag 
synliggjøres og markedsføres i tråd med 
Scenarioprosjekt for Trøndelag, og 
samarbeid med reiselivets markedsapparat.



Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag
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Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag

• Behov for mer kunnskap og en utviklingsretning mot 2030
• Prosjekt i regi av Trøndelag fylkeskommune (2019-2020)
• Et politisk vedtatt rammeverk for utvikling av opplevelsesnæringene
• Hva er opplevelsesnæringer? Reiseliv og opplevelser basert på natur, mat, kultur/kulturarv og 

større arrangement



Noen hovedpunkter - hva lærte vi?
• Hvorfor kommer folk til Trøndelag? Rundreiser og relasjoner til 

regionen
• Store interne forskjeller
• Vekstpotensialet kan påvirkes mest innen ferie- og fritidstrafikk

• Trøndelag er godt posisjonert gjennom sin strategiske 
beliggenhet

• et tilgjengelig reisemål
• er en del av et større reisemønster
• har en sterk posisjon i det norske markedet

• har et bredt og mangfoldig opplevelsestilbud som gir stort 
potensial for opplevelsesbasert verdiskaping og en styrket 
posisjon

• kan bli mer relevant som feriedestinasjon – pandemien gir 
endrede preferanser

Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag



3 scenarier:
• «Status quo»
• «Vekst der det satses»
• «Trønderlaget vinner sammen»

Hva er det unike med Trøndelag?
• Det menneskeskapte!
• Historie, hendelser, bygg, steder, institusjoner, 

matprodusenter, personligheter, prestasjoner, kultur, 
folkelighet, selvstendighet og vinnervilje

Menneskeskapte opplevelser utfyller Norgesbildet

Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag
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Hvilken posisjon skal Trøndelag ta?
• En hjertevarm region hvor man føler seg velkommen, der det er lett å trives og hygge seg i godt 

lag, fine menneskemøter, matkultur, gjestebud og godt vertskap.

• En opplevelsesregion som vokser og skaper nye opplevelser gjennom den trønderske drivkraften. 
Trønderlaget vinner sammen!

Hva er hovedgrepet?
• En overbygning for utvikling av innhold og kommunikasjon – med trøndersk

drivkraft som verdi:

• Trønderske gjestebud
• Trønderske underverker
• Trøndersk naturglede

Scenario 2030 opplevelsesnæringer i Trøndelag



Trønderske gjestebud

•Bygger på det gode vertskapet, trøndersk mat og mattradisjoner, 
trivelige måltider, lokal kultur og gode samtaler

•Alle som driver med matopplevelser kan finne sin plass her

•Eks: Trøndersk Matfestival, ERG, Gjestebud på gjesteloftet – Stiklastadir,  
spise rømmegrøt på en seter på Snåsa, kaffe og vafler i Fiskarheimen på 
Sør-Gjæslingan…

Trønderske underverker

•Bygger på kjente attraksjoner, kunst, kulturminner, bygninger, 
kulturlandskap, store og små underverker

•Alle som har noe som kan oppleves som et stort/lite underverk kan finne 
sin plass her

•Eks: Bergstadvandring på Røros, parkanlegget på Reinskloster,  Norges 
Nasjonalhelligdom Nidarosdomen, Bølareinen i Steinkjer fra 3-4000 år 
før Kristus, bryggerekkene i Trondheim…

Trøndersk naturglede

•Bygger på aktive naturopplevelser, både kommersielle og 
egenorganiserte, for aktive mennesker og de som vil nyte

•Alle som leverer naturopplevelser kan finne sin plass her

•Eks: Ørnesafari i Flatanger, sørsamisk kultur hos Rørosrein, moskussafari 
på Oppdal, fottur til Dolmvarden, vandre langs Vårstigen i Drivdalen



• Ta hele Trøndelag i bruk gjennom den trønderske drivkraften

• Samhandle på tvers – basert på kunnskap

• Utnytte mangfoldet og den unike posisjonen i Trøndelags beliggenhet

• Bygge innhold og kommunisere Trønderske gjestebud, Trønderske 
underverk og Trøndersk naturglede

• Styrke samspillet og utvikle nye konsepter

• Omstille på bedriftsnivå og reisemålsnivå

• Iverksette satsinger som bygger innhold i rammeverket

• Tilpasse virkemiddelbruken

• Bruke bærekraft og det grønne skiftet som verdi

• Utnytte opplevelsesnæringene som en motor i lokal samfunnsutvikling

Hva må Trøndelag gjøre for å lykkes?
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• Innarbeidet i Strategi for verdiskaping og Strategi for kulturmiljø
• Innarbeidet i oppdragsbrevene til Innovasjon Norge og innovasjonsselskapene
• Ligger til grunn for offentlig virkemiddelbruk
• Scenario 2030 Opplevelsesregion Trøndelag er en del av det regionale 

trønderske reislivsoppdraget (Trøndelag Reiseliv)

• Samhandlingsforum Opplevelsesnæring Trøndelag er etablert

• Trøndelag Reiseliv igangsetter – i samarbeid med Innovasjon Norge – et RISS-prosjekt –
kommunikasjonsplattform for Trønderske gjestebud, Trønderske underverker og 
Trøndersk naturglede

• Initiativ fra museene og reiselivet: Historienes Trøndelag – utvikling og synliggjøring av 
kulturhistoriske opplevelser

Hva har vi gjort så langt?
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