
Momenter dialogmøte: Lokal mat og opplevelsesnæring i Orkland 
Hva er potensial og utfordringer med å løfte lokalmat og opplevelsesnæringen inn i Orkland?  Sett 

med museets øyne 

Helheten – den historiske sammenhengen med gruvedrift – Thams og treindustri – dagens industri. 

Orklands særpreg er dette – Bårdshaug med paviljong, Thamshavnbanen, Løkken Verk. Denne 

helheten må være synlig og være i stand til å ta imot besøkende. Det er en del infrastruktur som må 

være på plass for å tiltrekke og ta imot turister før en kan høste fruktene fra kjøp av opplevelser, mat 

og overnatting. For Orkla Industrimuseum er arbeidet med å komme inn i bevaringsprogrammet for 

industrielle og tekniske kulturminner viktig for å kunne videreutvikle vår infrastruktur, og der trenger 

vi aktiv støtte fra politikere og næringsliv.   

Orkla Industrimuseum har årlig mellom 20-25000 besøkende i våre attraksjoner Thamshavnbanen og 

Gammelgruva, utstillingene i Informasjonssenteret og Meldal bygdemuseum. Noe av dette er 

lokalbefolkning, men de fleste gjestene våre kommer fra utenfor Orkland. Vi har som mål å øke 

besøkstallene med 10 % årlig i neste 5-årsperiode. For å kunne nå målsetninga må vi utvikle oss selv 

og samarbeide med andre aktører som kan være med å øke kundeopplevelsen når gjestene kommer 

på besøk.  

For at regionen som helhet skal trekke flere gjester må vi samarbeide og synliggjøre de opplevelsene 

vi har. Det er mange små opplevelser, produsenter av lokalmat, produsenter av lokalt håndtverk, 

kunst og kultur. Vi må bli bedre kjent med hverandre slik at vi kan framsnakke regionen og andre 

opplevelser i dialog med gjestene vi har på besøk. Studieturer i nærområde. 

- Vi må ha et samarbeidsorgan – ett Visit Orkland som kan gjøre det felles arbeidet som må til 

for å synliggjøre regionen både utover, men og innover.  

- Et slikt organ kan  

o profilere regionen bedre enn hva hver enkelt aktør kan gjøre på egenhånd 

o koble småprodusenter sammen med reiselivsopplevelser slik at de sammen kan 

utvikle produkter  

Opplevelser må være tilgjengelig for gjestene.  

- Må ha infrastruktur/ kapasitet til å kunne ta i mot besøk 

- må ha faste åpningstider  

- må være lette å finne  

- må ha forutsigbarhet og kvalitet i leveranse  

For å få gode opplevelser og produkter trenger reiselivsnæringa at kommunen satser på reiseliv som 

næring og legger til rette for små og større aktører. Det er også viktig at kommunen støtter opp om 

nyetableringer.  

Videre satsing på Thamsriket/ Smaker fra Orkland er viktig for å utvikle og styrke 

småskalaprodusenter i regionen.  

For at regionen skal trekke til seg flere gjester er det viktig å ha et bredt tilbud av opplevelser. 

Lokalmat er en ingrediens for å løfte opplevelsesproduktene. Ved å bruke lokale råvarer og fortelle 

historier rundt varene løfter vi kundeopplevelsen.  

- Hva med om de fleste serveringsstedene i regionen kan skilte med mat med lokale 

ingredienser  



o Mange bruker i dag råvarer fra lokale produsenter – må kanskje være tydeligere på å 

markedsføre det. Både at ingrediensene brukes og hvor gjestene kan kjøpe 

produktene 

Småprodusenter av mat og håndverk kan synliggjøre seg bedre ved å være på de forskjellige dagene 

og kulturhappeningene rundt om i regionen. Orkangerdagene, Bergmannsdag, torgdager og andre. 

Ved å ha et felles kontaktregister kan arrangører kontakte og invitere produsenter til sine 

arrangementer. På grunn av at det er småskalaprodusenter kan det være vanskelig for alle å være 

med på alle arrangementer men med samarbeid så kan noen stille opp for flere slik at man er synlig 

på flere arrangementer. 

- EKSEMPEL: Det er ganske mange som kommer til Orkla Industrimuseum hver helg i sesongen. 

Kan det bemannes en salgsbod på Løkken stasjon hvor gjester går av og på tog og kan bli 

fristet av lokalmat og lokalt håndverk? 

o Dette er med å gi kunden en ekstra opplevelse ved besøket på Orkla Industrimuseum 

og vise fram lokalprodusenter. Kanskje et arbeid for Thamsriket/ Smaker fra Orkland 

 

For å videreutvikle Orkla Industrimuseum er det viktig å komme inn i bevaringsprogrammet for 

teknisk industrielle kulturminner 

Dette er en ordning under riksantikvaren der målet er å sikre, sette i stand og vedlikeholde et utvalg 

prioriterte anlegg. I bevaringsprogrammet er det 15 prioriterte anlegg og det er viktig for Orkla 

Industrimuseum å komme inn på denne listen for å ta vare på kulturminnet Løkken Verk og 

Thamshavnbanen. Med midler til å oppgradere infrastruktur og sette i stand mer av anleggene rundt 

dagens tilbud kan vi etter hvert kunne synliggjøre mer av industrihistorien i Orkladalføret. For å 

komme inn på dette programmet trenger Orkla Industrimuseum hjelp fra politikere og næringsliv i 

regionen.  

For å oppsummere 

- Kommunal tilrettelegging for reiseliv som næring 

- Samarbeidsorgan for å profilere regionen eksternt og internt  

- Samarbeid mellom aktører 

- Aktører må ha ut infrastruktur for å ta i mot gjester 


