
RØROSMAT SA
Sammen om matglede



HISTORIE

• 1980: Kjededannelser i handelen og ensretting i samvirkene. 

Alt skal være likt. Bønder som selger direkte blir «sett ned 

på».

• 1990: Pendelen snur og gårdsmat blir et begrep. 

Myndighetene stimulerer i stedet for å motarbeide.

Solid matengasjement. Dedikerte ildsjeler med stort 

kontaktnett og evne til å bruke det.

Forståelse, vilje og evne til samarbeid og samhandling bl a 

gjennom bondeaksjoner og økoengasjement



HISTORIE

• 1998: Landets første regionale matmerke: Mat fra

Fjellregionen etableres av Miljøetaten i Røros kommune og 6 

produsenter.

• 1999: Andelslaget: “Mat fra Fjellregionen BA” stiftes 30 juni

av 6 produsenter, 2 butikker og 2 foreninger.

• 2003: Rørosmat AS etableres, 4 aksjonærer; Rørosmeieriet as 

(30 %), Røroskjøtt as (30 %), Stensaas Reinsdyrslakteri (10 %) 

og Mat fra Fjellregionen BA (30 %)
– Rørosmatlogo tas i bruk.

– Strategiprosess – VSP for mat.

– Daglig leder og selger leies på deltid fra Rørosmeieriet

• 2007: Nytt selskap: Rørosmat BA. Daglig leder ansatt i 70 % 

stilling, 18 aktive produsenter. Formidlet salgsverdi 2,9 mil.

Landsdekkende distribusjon med TINE



TEKST

RØROSMAT

• 2011/2012: 25 produsentmedlemmer.
– Økonomisk krise - skal man fortsette, eller ikke?

– Selge selskapet til en aktør med nødvendig kapital?

– Styreleder yter kortsiktig lån og garanti.

– Ny strategiprosess; ny forretningsmodell, nye vedtekter, merkekriterier, nye 

brukeravtaler og mer forpliktende samarbeid

• 2012/2015: 36 medlemmer.
– Fjellandbruksprosjektet

– Voksesmerter.

– BU-pris

– Bondevett

– Årets samvirkeforetak

• 2017/2018: 28 medlemmer. 
– Ny strategiprosess – vedtekter, merke- og medlemskriterier

– Kompetansehevning.

– Norges matdestinasjon – nominert til Nordens matdestinasjon

– Oppstart “best lokalt” ->stolt matkultur og lokalmat 2.0



RØROSMAT

• Ledestjerne

Sammen om matglede

• Visjon

Røros-traktene skal være Nordens fremste matregion

• Verdiløfte

Selskapet Rørosmat sa og merket «Røros – mat fra 

Rørostraktene» skal være Norges tydeligste merkevare innen 

lokalmat, og bidra til økt verdiskapning for medlemmene.

Rørosmat sa skal være et faglig sterkt produsentnettverk, og 

stimulere til lokal matproduksjon



TEKST

RØROSMAT

Fremme medlemmenes økonomiske og verdimessige interesser 

gjennom:

• Forvaltning og markedsføring av merket og merkevaren “Røros –

mat fra Rørostraktene”

– Merkeråd

– Merkevarestrategi

• Salgs, markedsføring og distribusjon av medlemmenes produkter

– Eksklusivt forbeholdt medlemmer av Rørosmat Sa

– En ordre, en levering, en faktura – full sporing

– Nasjonal leverandør

• Nettverk og kompetansemiljø

– Bidra til samhold og faglig utvikling blant medlemmene

– Samhold og fremme interesser



RØROSMAT



RØROSMAT

Røros er en mulighet, men også en forpliktelse og et 

skjebnefellesskap.

Vi skal dra nytte av merkevaren Røros og bidra til å bygge denne 

videre.



TEKST

STATUS

• Bevisste forbrukere
– Trygg, rettferdig, ærlig og 

bærekraftig mat. Trygg produktinfo, 

mindre kjøtt, riktig emballasje

• Kravstore forbrukere
– Bruke hele råvaren, variasjon 

smaker, ferdigløsning, konsept, 

sunn og spissa

• Ny befolkning
– Næringstett mat, eldrebølge, 

familiestr, multikulturell befolkning



TEKST

Veien videre
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Utvikling antall 
lokalmatprodusenter • Få aktører dominerer alle ledd i 

verdikjeden

• 10 leverandører står for 50 % av 

norsk dagligvare

• Kunden bruker 3 sek i 

kjøpsprosessen

• Lokalmat konkurrer mot en 

rekke andre produsenter i 2-5 % 

av det tot sortimentet i butikken



Lokalmat

TEKST

STOLT 
mat-
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TEKST

Suksessfaktorer videre
• SAMARBEID!!!

– Produkter

– Produksjon

– På tvers av bransje

• Merkevare

– Tydelig, spisset og unik

– Best lokalt for å være regional, for å bli nasjonal, for å bli 

internasjonal

• Kunnskap og kompetanseheving

– Skaper endringsvilje og evne

– Gir beslutningsgrunnlag for raske omstillinger

• Ressurser

– Utvikling og omstilling

– Relevante samarbeidspartnere i prosjekter/arr/events


