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Visjon 
 

Rauma - Verdens beste reisemål for naturglade mennesker. 
 

Rauma kommunestyre vedtok i juni 2006 visjonen:  

“Vi skal bli verdens beste kommune for naturglade mennesker!»  

Både kommune og næringsliv har pakket denne visjonen inn i mye av sitt arbeid og 

profilering. I masterplan for produktutvikling reiseliv i Rauma (2015) er dette ett av 

hovedmålene innen 2025: Rauma blir av kundene oppfattet som verdens beste rei-

semål for naturglade reisende og reiselivsnæringen preges av lønnsomme bedrifter 

som tiltrekker seg kompetente medarbeidere innen naturbasert reiseliv. Dette gjør 

reiselivet attraktivt i regionen.  

 

Visit Nordvest vedtok i januar 2020 revidert strategivisjon:  

Ved å utvikle unike opplevelser for gjestene på Nordvestlandet gjennom hele året, 

skaper vi økonomisk vekst for den enkelte reiselivsbedrift og for regionen. Vi gjør 

dette ved å styrke samarbeidet mellom aktørene – og med Fjord Norge – samt fung-

ere som pådriver, rådgiver og verktøy for produktutvikling og markedsføring av regio-

nen med bærekraftsbegrepet som grunnlag i alle ledd.  

MÅL: Få flere gjester til å komme hit hele året - Få gjestene våre til å bli lenger - Få 

gjestene til å legge igjen mer penger 

 

Vi vil også se til visjonen som står i «Veikart for Norsk reiseliv» (2017). 

I 2030 skal Norge ha befestet posisjonen som ett av verdens foretrukne reisemål for 

bærekraftige natur- og kulturbaserte opplevelser. Fram mot 2050 skal brorparten av 

veksten i norsk reiseliv bestå av unike opplevelser som er en reise verdt i et intakt 

natur- og kulturlandskap. Transport til og fra reisemålet skal være mest mulig klima- 

og miljøvennlig. Reiselivsnæringen skal, i et tett samspill med det offentlige og andre 

sektorer, søke etter og inspirere til lave klimagassutslipp, tilby lokale matspesialiteter 

og være kjennetegnet av grønn verdiskaping.  

 

 
 
 
 
 
 



 HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING I RAUMA 3 

Innholdsfortegnelse  

 

 

Visjon 2 

Mandat og prosjektorganisering 4 

Merket for bærekraftig reisemål 5 

Bærekraftig reisemål – en langsiktig prosess 6 

Handlingsplan for et mer bærekraftig reiseliv i Rauma 7 

3 fokusområder 8 

1: Bevaring av natur, kultur og miljø 9 

2. Styrking av sosiale verdier 13 

3. Økonomisk levedyktighet  16 

Tiltaksliste 20 

Bakgrunn - reiseliv i Rauma 21 

  



 HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING I RAUMA 4 

 

Bakgrunn og organisering 
 
Visit Nordmøre og Romsdal AS (Visit Nordvest) er destinasjonsselskapet for Nord-

møre og Romsdal, der Rauma er en av eierkommunene. Våren 2019 ble det tatt ini-

tiativ til at VNR skulle søke Innovasjon Norge om støtte til fase 1 til «Merket for Bæ-

rekraftig Reisemål», sammen med Rauma kommune, Romsdal Reiseliv og Handel 

og Romsdalen AS. Formannskapet i Rauma vedtok 19. mars 2019 at kommunen 

skal være en aktiv bidragsyter til at Rauma skal få status som bærekraftig reisemål. 

Visit Nordvest som prosjekteier startet opp prosjektet i slutten av april 2019. Lokalt 

næringsliv har blitt involvert i arbeidet gjennom informasjons- og diskusjonsmøter, og 

har gitt innspill til handlingsplanen gjennom workshop 12. juni 2019 og åpent møte 

16. august 2019. Det er også hentet inn innspill fra næringsaktører i Rauma som 

ikke deltok på åpne møter. Detaljering, prioritering, ansvar for tiltak blir en en 

oppstartsaktivitet i fase 2. Dette er en levende plan og den skal revideres før 

utgangen av prosjektet. 

 

Mandat 

Prosjektets mandat er å kvalifisere Rauma for Merket for bærekraftig reisemål 

gjennom å besvare og dokumentere “Standard for bærekraftig reisemål”, utarbeide 

handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling og bidra til å iverksette tiltak som 

styrker reisemålet Rauma sin bærekraft. I dette ligger krav til handlingsplan, 

rapportering og remerking. Dette vil være en kontinuerlig prosess som bidrar til at 

reiselivet i Rauma over tid utvikler seg i en bærekraftig retning. Styringsgruppen har 

diskutert hvilke kritiske suksessfaktorer dette prosjektet har, og hvordan vi kan jobbe 

med sansynlighetsvurderinger av de ulike tiltakene. Her er en ingen enkle løsninger, 

men det er klart at dette er et viktig punkt for å kunne lykkes med arbeidet for å bli et 

mer bærekraftig reisemål.  

 

Organiseringen av prosjektet i fase 1: 

Prosjekteier:   Visit Nordvest, Torunn Dyrkorn, reiselivssjef. 

Prosjektleder: Mari Melbø Rødstøl (frem til 12. november 2019) 

Prosessveileder:  Anne Dorte Carlsson 

Styringsgruppe:  
Torunn Dyrkorn (Visit Nordvest),  Jan Petter Vad (Rauma kommune), Oddbjørn 
Vassli (Romsdalen AS), Ted Heen (RRH),  Jorid Søvik (Molde og Romsdal Havn 
IKS), Maria Holo Leikarnes (DNT Romsdal), Solveig Brøste Sletta (Nordveggen),Ivar 
Brennhov (Norsk Tindesenter), Mari Melbø Rødstøl (Sjella) (frem til 12.november 
2019), Marit Giske-Nilsen (Innovasjon Norge). 
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Merket for bærekraftig reisemål 
 
Merket for bærekraftig reisemål bygger på de 10 prinsippene for et bærekraftig 

reiseliv som ble vedtatt av UNWTO i 2005. Prinsippene skal hjelpe reisemål med å 

ta tak i og jobbe for en bærekraftig utvikling av reiselivet.                                                                                                                           

                           

                      

De 10 prinsippene ligger til grunn for “Standard for bærekraftig reisemål” som 

definerer kriterier og indikatorer som reisemålet må besvare og dokumentere for å 

kvalifisere for merket for bærekraftig reisemål.  Standarden har totalt 104 indikatorer 

fordelt på områdene A-E. I tillegg ønsker vi i Rauma å ta med indikatorer for cruise-

destinasjoner (K).  

 

A – Forankring og implementering politisk 

B – Forankring og implementering på reisemålet 

C – Bevaring av natur, kultur og miljø 

D -  Styrking av sosiale verdier 

E – Økonomisk levedyktighet. 

K – Kriterier og indikatorer for cruisedestinasjoner 
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Bærekraftig reisemål – en langsiktig prosess 
 

Prosjektet Bærekraftig reisemål er delt inn i fase 1 og fase 2, og går over 2-2,5 år. 

Merket for bærekraftig reisemål tildeles reisemål som innfrir Standard for bærekraftig 

reisemål ved prosjektets slutt. Etter tildeling av merket, videreføres arbeidet med 

bærekraftig reiselivsutvikling gjennom revisjon av handlingsplan, årlig rapportering 

og remerking hvert 3. år.  
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Handlingsplan for et mer bærekraftig  
reiseliv i Rauma 

 
Handlingsplanen skal bidra til å styre arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling i 

fase 2 av prosjektet. Gjennom en bred og involverende prosess har både kommune, 

næring og andre aktører gitt sine innspill. Noen av tiltakene i handlingsplanen vil 

være avgjørende for at Rauma skal bli godkjent i merkeordningen, mens andre tiltak 

vil være forslag som i løpet av fase 2 kan bli forkastet, eventuelt byttet ut med andre 

tiltak som vi ser er mer hensiktsmessig å ta inn i prosjektet. Det gjenstår en analyse 

og prioritering blant tiltakene som også får konsekvens for hvilke tiltak som til slutt 

skal gjennomføres. I starten av fase 2 vil det bli gjort en vurdering av hvilke tiltak som 

er viktigst å starte opp med i tillegg til å lage en mer detaljert fremdriftsplan og hvem 

som vil ha ansvar for hvilke tiltak. Der det er naturlig vil det opprettes egne delpro-

sjekt og/eller arbeidsgrupper for de ulike tiltakene i handlingsplanen. Planen vedtas 

av styringsgruppen, i styret til Visit Nordvest og skal også til behandling i Rauma 

kommune. 

 

Prosessen for utarbeidelse av planen er slik:  

• Innspillsmøter: Workshop handlingsplan 12. juni 2019 og åpent møte handlings-

plan 16. september 2019. 

• Innspill innhentet fra næringsaktører i Rauma som ikke deltok på åpne møter.  

• Forslag til handlingsplan legges frem i styringsgruppemøte 15. oktober 2019. 

• Handlingsplan sendes ut på høring til reiselivsaktører, kommunen og andre rele-

vante parter, januar 2020. 

• Handlingsplan vedtas i styringsgruppen og styret i Visit Nordvest, januar 2020. 

 

Videre fremdrift fase 1: 

• Besvare og dokumentere indikatorene på Standardens område A (forankring og 

implementering politisk) og B (forankring og implementering på destinasjonen), 

okt-nov 2019 

• Kontroll/godkjenning av krav for fase 1, januar 2020.  

• Forberede og søke om fase 2 – hovedprosjekt, januar 2020. 

• Starte fase 2 – hovedprosjekt – februar 2020.  
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3 fokusområder for et mer  
bærekraftig reisemål i Rauma 

 

1. Styrke og synliggjøre Raumas satsing på natur, miljø og klimatiltak 

2. Samkjøring av reiseliv, annet næringsliv og kommune 

3. Forlenge opphold og sesong 

 

Alle de tre hovedområdene som ligger til grunn for en bærekraftig reisemålsutvikling 

1) Bevaring av natur, kultur og miljø, 2) Styrking av sosiale verdier og 3) Økonomisk 

levedyktighet, kan vi forsvare under hvert av de tre fokusområdene vi har kommet 

frem til i denne handlingsplanen. Det er gjort en enkel vurdering av de ulike tiltakene 

og plassert de under et av de tre hovedområdene for bærekraftig reisemålsutvikling. 

Det skal gjøres en grundigere analyse og prioritering av tiltakene i handlingsplanen i 

fase 2. 

De tre fokusområdene har kommet til etter kategorisering av innspill fra to åpne mø-

ter; 12. juni 2019 og 16. september 2019, med bred deltakelse fra næring, kommune 

og innbyggere. I tillegg har det vært gjennomført samtaler med viktige reiselivsaktø-

rer i Rauma, som ikke deltok på de åpne møtene. Vi har også lagt masterplan pro-

duktutvikling for reiseliv i Rauma (2015) til grunn, og tatt med tiltak som ikke har blitt 

gjennomført og som bidrar inn i prosjektet bærekraftig reisemål. Indikatorer vi må 

oppfylle for å sertifisere Rauma som en bærekraftig destinasjon inngår også som 

tiltak. 

FN’s bærekraftsmål består av 17 områder, og sammen med hovedområdene for 

bærekraftig reisemålsutvikling, kompleteres disse med 3 av FN’s bærekraftsmål: 

- Anstendig arbeid og økonomisk vekst 

- Bærekraftig byer og samfunn 

- Stoppe klimaendringene 
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1: Bevaring av natur, kultur og miljø 
 
Styrke og synliggjøre Raumas satsing på natur, miljø og klimatiltak 

 
For å kunne være et reisemål som jobber aktivt med bærekraft, og vise at vi tar vårt 

ansvar for å redusere klimagassutslipp og belastning på naturen, er det mange vik-

tige tiltak vi kan sette i verk. Vårt reisemål skal være et naturlig valg for den miljøbe-

visste gjesten. Vi bør begrense utbygging som ødelegger inntrykket av urørt natur, 

bevare det biologiske mangfoldet og satse på det autentiske og ekte som Rauma 

kan tilby. Det blir viktig for Rauma å tilrettelegge godt for å imøtekomme den forven-

tede turistveksten.  

 

1.1 Besøksstrategi naturområder 

Det skal utarbeides en besøksstrategi som regulerer hvordan man skal ferdes i vår 

natur og hvilke turer vi ønsker å fokusere på. Målet er å sikre en god opplevelse for 

turgåere, bidra til lokal verdiskapning og sørge for at områder som ikke tåler stor 

ferdsel ivaretas. Dette innebærer tilrettelegging og markedsføring i noen områder, 

mens andre områder ikke markedsføres og forblir naturlige og lite tilrettelagt.  

Gjennom en åpen prosess med innspill fra relevante aktører som DNT Romsdal, 

Statens Naturoppsyn, Norsk Tindesenter, Nordveggen, Romsdal Reiseliv og Handel, 
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Romsdalen AS, Nordmøre og Romsdal Friluftsråd, Norsk Fjellfestival, Romsdalsgu-

idene, Nasjonalparkforvalter, Romsdal fjellredningsgruppe og grunneiere skal det la-

ges en kommunalt forankret besøksplan. Planen samkjøres med besøksstrategiene 

til Reinheimen og Dovrefjell/Sunndalsfjella Nasjonalparker.  

Denne planen bør inneholde: 

• Kartlegging av områder/turer/badeplasser som skal tilrettelegges for besøkende. 

• Kartlegge hvilke områder vi vil skjerme. 

• Bestemme hvilken tilrettelegging trenges hvor. 

• Skilt og informasjonsplan for de tilrettelagte stiene, og for områder av kulturell inter-

esse.  

• Avfallshåndtering og toalettfasiliteter. Hvilke fraksjoner, hvor og hvem har ansvar. 

• Transport, logistikk og parkering. 

• Finansieringsmodell. 

 

1.2 Besøksstrategi andre områder 

I tillegg til besøksstrategi for naturområdene så bør det tas initiativ overfor aktuelle 

instanser for en helhetlig planlegging av parkering, toalett, trafikk og generell logis-

tikk. Dette gjelder områder med stort besøk som for eksempel Trollstigen, Trollveg-

gen/Horgheimseidet, Slettafossen.  

 

1.3 Grønn informasjon 

Besøkende som kommer til Rauma skal forstå at de har kommet til en kommune 

som tar bærekraft på alvor. Det må lages skilt med god design som er gjenkjennelig i 

hele kommunen. Det bør informeres om viktigheten av å ta vare på naturen, opp-

fordre til å ikke forsøple, gi muligheter for kildesortering og spare strøm osv. Det skal 

være synlig hvilke bedrifter og arrangement som har miljøsertifisering, og som tar 

ekstra ansvar for et bærekraftig reiseliv i Rauma. Det bør jobbes frem en felles mar-

kedsføring for disse. Dette arbeidet må sees i sammenheng med en felles markeds-

føringsplan for Rauma (punkt 2.3).  

 

1.4 Matprosjekt 

Lokale produkt og lokal mat bør løftes frem som et mulig prosjekt, der lokale bønder, 

lokale restauranter, kommune og Nordveggen kan se på muligheten for om vi kan få 

i gang flere lokale produsenter som leverandører til lokale spisesteder og utsalgs-

punkt. Kan f. eks det å danne «Mat fra Romsdalen» som en merkevare, være med å 

inspirere lokale bønder til å videreforedle sine egne produkter? 
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1.5 Grønn mobilitet  

Det bør ses på ulike miljøvennlige transportløsninger som kan knytte sammen reise-

målet. Dette kan for eksempel være å jobbe for å få i gang: 

- miljøvennlig kollektivtilbud fra togstasjonen ut til overnattingssteder, startpunkt for 

turer og mellom severdigheter/attraksjoner 

- Raumabanen som hydrogentog, hybridtog eller en elektrifisering av banen.  

- læringsprosess ved å se på andre destinasjoner som jobber godt med grønn mobi-

litet både i Norge og internasjonalt (som for eks. Alpine Pearls).  

 

1.6 Tiltak for å forbedre bærekraften for cruise i Romsdalsfjorden 

Rauma kommune er en av eierne i Molde og Romsdal Havn IKS, som eier og driver 

Tindekaia på Åndalsnes. Havneselskapet er invitert med i styringsgruppen for pro-

sjektet, og skal besvare cruisekriteriene (K) for Bærekraftig reisemål i fase 2/hoved-

prosjekt. Kriteriene er fremdeles under utprøving ved utvalgte cruisedestinasjoner i 

Norge og inneholder krav om strategisk cruiseutviklingplan, miljøsertifisering av hav-

nevesenet, Involverende prosess med destinasjonen med omforent nivå for antall 

cruiseanløp og gjester gjennom året, sikring av infrastruktur for å minimere belast-

ning fra store grupper, overvåking av miljøutfordringer knyttet til cruiseskip og priori-

tering av lokal verdiskaping generert av cruiseanløp.  

• Molde og Romsdal Havn IKS er sertifisert Miljøfyrtårn, og har en egen tiltaksplan 

for bærekraftig drift som inneholder miljømål, miljøtiltak og verdiskaping lokal-

samfunn.  

• Fra 2020 innfører Molde og Romsdal Havn EPI-system (Environmental Port In-

dex), som prisdifferensierer avgiftene i forhold til skipenes EPI-index. De skipene 

som har lav score på de gitte kriteriene vil måtte betale en høyrere avgift. I 2019 

ble EPI utprøvd i Bergen, Stavanger og Trondheim, og en rekke havner innfører 

systemet fra 2020.  

• Molde og Romsdal Havn utreder nå mulighetene for utbygging av landstrømsan-

legg for cruise.  

• Økning av den lokale verdiskapingen er et mål, og da er det viktig å ha et godt 

samarbeid om utfluktsprogram, aktiviteter som selges direkte på kaia, utvikling av 

nye turer osv. To punkt som er viktige her er: 

Utvidet liggetid til kai. For å oppnå dette må det tilbys aktiviteter som medfører 

et ønske om å bli lengre i Rauma, akkurat på samme måte som med andre gjes-

ter. Aktivitetene kommer først, deretter lengre liggetid.  

Sesong: Cruiseturistene ankommer Rauma hele året. Det bør derfor tilretteleg-

ges bedre for flere helårsaktiviteter for cruise. Det er også potensiale for spesi-

fikke vinteraktiviteter. 
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1.7 Tiltak med fokus på bærekraft i Romsdalsgondolen 

Romsdalen AS er eiere av Romsdalsgondolen og starter byggingen av gondolen ja-

nuar/februar 2020 med åpning for publikum fra 27. mars 2021. Romsdalsgondolen 

vil gå fra Fjordstasjonen i Åndalsnes sentrum til Fjellstasjonen på Nesaksla. Det er 

planlagt en rekke tiltak med fokus på bærekraft i å utvikle, bygge og drifte Roms-

dalsgondolen. Noen av disse er: 

• Miljøplan: Det er engasjert egen miljørådgiver (RIM) i prosjekteringsteamet for å 

sikre at både løsningene og utbygningen er miljømessig hensyntatt. 

• Miljøsertifisering: Driften av Romsdalsgondolen skal miljøsertifiseres. 

• Reversible installasjoner: Fjellstasjonen, restaurantbygget og publikumshallen på 

Nesaksla skal stå på pilarer. Det skal ikke brukes betong på Nesaksla og det skal 

heller ikke sprenges. Fundamentet til pilarene skal borres ned i fjellet. Dette gjør 

det mulig for kommende generasjoner med andre prioriteringer og fjerne installa-

sjonene. 

• Pilothullet: Gjennom teknologi fra olje- og gassindustrien, vil det bli borret et hull 

med 35 cm diameter fra Åndalsnes til Fjellstasjonen. Høydedifferansen er ca. 650 

meter. Pilothullet gjør det mulig å legge vann, kloakk, strøm og fiber skjult mellom 

Åndalsnes og Fjellstasjonen. Det er mange fordeler med å slippe inngripen i ter-

renget. 

• Lokalisering: Fjordstasjonen er sentralt plassert med gåavstand for de som kom-

mer med tog, båt, bil og buss. Dette gjør at vi unngår å kjøre alle gondolpassasje-

rer med buss først, slik man må på de fleste andre stedene. 

• Fellesgoder: Det vil være et døgnåpent toalett for alle både på Fjordstasjonen og 

Fjellstasjonen. 

 

1.8 Merking og sertifiseringer  

Det skal være synlig hvilke bedrifter og arrangement som har miljøsertifisert seg og 

som tar ekstra ansvar for et bærekraftig reiseliv i Rauma. Det bør jobbes frem en 

felles markedsføring for disse. Det skal arrangeres informasjonsmøte om de ulike 

miljøsertifiseringsordningene og muligheter for gruppesertifisering. Vurdere om det 

er bedrifter i området som bør søke om å få kvalitetsmerket for kulturarv. Ved å gjen-

nomføre en bedriftsundersøkelse i fase 2 vil vi kunne kartlegge de områdene det 

trengs mest innsats i, for at reiselivet i Rauma skal bli mer bærekraftig. Informasjon 

om se ulike sertifseringsordningene bør inn i opplæringsprogrammet for reiselivet 

(punkt 2.7) 
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2. Styrking av sosiale verdier  

Samkjøring av reiselivsnæring, annet næringsliv og kommune  

Det er mange aktører som jobber med reiselivet i Rauma, og det er et behov for 

bedre samkjøring for å bli en sterk og bærekraftig reiselivsdestinasjon. En kollektiv 

grønn satsing med kommune og det øvrig næringslivet vil løfte Rauma som en 

bærekraftig destinasjon. En god organisering av reiselivet i samarbeid med øvrig 

samfunns- og næringsliv, er nødvendig for å kunne forberede oss på veksten i turis-

men.  

 

2.1 Møteplasser og grønt samarbeid 

Reiselivsaktørene må kjenne til hverandre og samarbeide. Ved å selge hverandres 

produkter får vi mer ut av hver gjest i vår kommune. Romsdal Reiseliv og Handel, 

Visit Nordvest, DNT Romsdal, Norsk Tindesenter, Rauma Kommune, Nordveggen, 

Romsdalen As og ellers alle reiselivsaktører i kommunen bør ha et fora der de tref-

fes jevnlig og utveksler erfaringer.  

• Det bør inviteres til fellesmøter, gjerne i samarbeid med relevante aktører som 

RRH og Nordveggen som allerede har etablerte møteplasser. Disse møtene 

kan inneholde ulike tema som er ønskelig fra næringen. Minst en gang i året 

må prosjektleder for bærekraftig reisemål i Rauma presentere status i prosjek-

tet.  
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• Nordveggen har i samarbeid med flere lokale bedrifter startet arbeidet med å 

se på potensialet for en grønn omstilling i næringslivet. Med fokus på bære-

kraft og reduksjon av klimagassutslipp både fra reiseliv og annen næring, kan 

Rauma markedsføre seg både mot gjester og mulige innflyttere som en frem-

tidsrettet og grønn kommune med et levende bysentrum.   

 

2.2 Samordning av markedsarbeidet for Rauma som destinasjon 

Visit Nordvest har i oppdrag fra Rauma kommune å markedsføre hele regionen, der 

Norge er det største markedet pr i dag. Det er fokus på kortreiste gjester som har et 

betydelig mindre fotavtrykk. Via landsdelsselskapet Fjord Norway blir Rauma og 

Romsdalen markedsført ut i andre land sammen med resten av Vestlandet, og mar-

kedsarbeidet blir koordinert av Visit Nordvest (jmfr. Strategi og tiltaksplan Visit Nord-

vest).  Blant de utenlandske markedene, er det Nord-Europa, med Tyskland, Sverige 

og Nederland som er hovedprioritet.  

Informasjon om Rauma som reisemål ligger pr i dag på flere ulike portaler/kanaler, 

der både Romsdal Reiseliv og Handel, Visit Nordvest, Norsk Tindesenter, Romsda-

len as, DNT og Romsdal.com har sine egne nettsider med informasjon om hva som 

finnes av turer og opplevelser i området. En samordning av disse er viktig, samt fel-

les drift av booking og markedsføring av reisemålet. I fase 2 skal det lages en 

gjesteundersøkelse som vil være til god hjelp i dette arbeidet.  

 

2.3 Orientering i kommunestyre og hos medlemsbedrifter 

Gjennomføre årlig orientering om status på reisemålsstrategien i kommunestyret og 

en halvårlig orientering om status på handlingsplan for bærekraftig reisemålsutvikling 

for medlemsbedriftene. Dette skal inn årshjulet til Visit Nordvest. 

 

2.4 Innbyggerundersøkelse 

For at prosjektet bærekraftig reisemål skal lykkes, må innbyggerne i kommunen in-

volveres og bli positiv til dette arbeidet. Innbyggerundersøkelse skal kartlegge inter-

essen for dette arbeidet hos befolkningen, og hva de tenker reiselivet i Rauma må 

jobbe med for å bli mer bærekraftig. 

 

2.5 Gjesteundersøkelse 

Gjesteundersøkelsen er en del av kunnskapsgrunnlaget for «Merket for bærekraftig 

reisemål». For å kunne utvikle Rauma som en god bærekraftig destinasjon må vi 

lære mer om hvilke gjester som kommer til vårt område og hvordan de opplever en 

ferie i Rauma. Denne undersøkelsen gjennomføres gjerne i løpet av prosjektets siste 

år på egnet tidspunkt i forhold til sesongvariasjoner. 
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2.6 Bedriftsundersøkelse 

Bedriftsundersøkelse er også en del av kunnskapsgrunnlaget for «Merket for bære-

kraftig reisemål». Målgruppen for undersøkelsen er medlemsbedrifter i destinasjons-

selskapet. Ved å kartlegge miljøprestasjoner og sosiale forhold i de enkelte bedrif-

tene ser vi på hvilke områder vi bør sette inn tiltak for å forbedre næringen. 

 

2.7 Opplæringsprogram for reiselivsnæringa 

For å sikre kvalitet og kompetanse i næringen, bør det legges til rette for å kunne 

delta i opplæringsprogram/kurs, som bidrar til verdiskapende samarbeid og bedre 

samhold i næringen. Kursene skal inneholde bærekraft i praksis, samfunnsansvar, 

godt vertskap, lokal mat og økt kunnskap om reiselivet i Rauma spesielt med tanke 

på sesongarbeidere. Innovasjon Norge har en egen kursserie som inneholder 

mange av disse temaene.  

 

2.8 Fellesgoder 

Reiselivsnæringen gir samfunnsøkonomiske ringvirkninger. Kommunen er en viktig 

part når det gjelder tilrettelegging av fellesgoder; som søppelhåndtering og toalettfa-

siliteter på steder med mye besøk, vedlikehold av stier, friluftsområder osv. Kom-

mune og reiselivsnæring må samarbeide om å finne gode løsninger både for innbyg-

gerne og de tilreisende, men fellesgodefinansiering i reiselivet har sine utfordringer 

da det er manglende muligheter pt. til å ta betalt.  

 

2.9 Risikoanalyse for gjester på reisemålet 

Det må lages en risikoanalyse for gjester på reisemålet. Både politi, brann, lege og 

annen redningstjeneste må være involvert i dette arbeidet. 
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3. Økonomisk levedyktighet  
 
Forlenge opphold og sesong 
Det forventes en stor utvikling i reiselivet de neste 10 årene (ref. Rapport ”Muligheter 

for vekst i reiselivet i Rauma gjennom realisering av nye prosjekter”, 22.08.2019 

Menon Economics) og kommunens Samfunnsplan 2025 viser til reiselivet som et 

satsingsområde. ”Strategi for utvikling av reiseliv og handel i Åndalsnes og Rauma” 

(Menon-pulibkasjon nr 26/2013) viser også muligheter og målbilder frem mot 2025.  

Målsettingen til Rauma kommune er å utvikle regionen som et selvstendig reisemål 

med bredt tilbud av aktivitetsbaserte naturopplevelser.  

Det er satt følgende mål for reiselivet i Rauma:  

- MNOK 400 i økt omsetning 

- MNOK 200 i økt verdiskaping 

- 200 nye arbeidsplasser 

Det største potensialet for Raumas reiseliv ligger i utvide sesongen, og jobbe for å bli 

en helårsdestinasjon, med større kapasitet på hotell og flere gode produkt som kan 

bookes, både enkeltvis og i ferdige pakker. Reiselivsbedriftene har det meste av sin 

omsetningen sin på få sommermåneder. I tillegg til å utvikle helårsturisme, må det 

også tilrettelegges for aktiviteter som gjør at gjestene blir her lenger når de kommer. 

Trollstigen er en av de mest besøkte turistattraksjonene i Norge, som gjennom som-

mersesongen bringer over 1 million tilreisende til Romsdalen hvert år. Romsdalseg-

gen er det store trekkplasteret for de aktivitetsbaserte turistene, med rundt 35.000 

besøkende. Det bør utvikles flere aktiviteter/turer som er et «must» å få med seg, 

slik at de forlenger oppholdet sitt. Både for belastning på natur, lokalbefolkning og 



 HANDLINGSPLAN FOR BÆREKRAFTIG REISEMÅLSUTVIKLING I RAUMA 17 

næring vil dette være positivt. Ved å forlenge oppholdet vil også gjestene oppleve 

mer og reise mindre.  

 

3.1 Produktpakking 

Det er i dag få antall aktiviteter og opplevelser som kan bookes i Rauma, og de aller 

fleste av disse er enkeltaktiviteter, som ikke kan bestilles som en ferdig pakke. Med 

noen få unntak. Det bør prioriteres å få flere bookbare aktiviteter, som også kan pak-

kes sammen med overnatting.  

 

3.2 Hotellkapasitet 

Det er i dag få hotellsenger i Rauma, noe som begrenser hvor mange som faktisk 

kan stoppe og overnatte. Utbygging av eksisterende hotell, og nye hotellprosjekt vil 

være med å løfte kapasiteten totalt for kommunen.  

 

3.3 Tilrettelegge for lavterskelturer – soft adventure                                         

Vi trenger flere kortere og godt tilrettelagte turer for de som synes Romsdalseggen 

blir for krevende, og som samtidig kan være gode alternativ de dagene det ikke er 

vær til å gå de lengre turene.  Gjennom arbeidet med besøksstrategi for Rauma 

(punkt 1.1) vil vi se hvilke turstier vi bør tilrettelegge mer for turistene.  

• Nesaksla – utvikling av området rundt fjellstasjonen til Romsdalsgondolen 

med enkel unviersell sti for brukere av rullestoler og barnevogner, samt ca 2 

km merket rundtursti, utkikspunkt, toalett og serveringstilbud. På vinteren leg-

ges det opp til truge- og skiturer med utgangspunkt fra toppen av Nesaksla.  

• Trollstigplatået har i dag et Nasjonalt Turistveg-anlegg med kafé, 

souvenirbutikk og toalettfasiliteter. God tilrettelegging og skilting av utvalgte 

vandreturer inn i naturområdene rundt platået. Besøksstrategien til Reinhei-

men nasjonalpark vil være en førende plan for dette arbeidet.  

• Kløvstien er allerede en godt tilrettelagt sti fra Isterdalen og opp til Trollstig-

platået. Dette kan være en lett tur for dag 2, for de som har gått Romsdalseg-

gen. Her får de sett et nytt fjellområde og de kan velge selv hvor langt de 

ønsker å gå. Det trengs mer informasjon og markedsføring om denne turen, 

bedre parkeringsmuligheter og kollektivtransport til og fra.  

• Litlefjellet er en kort tur med stor opplevelsesverdi, som kan tilrettelegges 

med bedre sti, sikring og skilting. Informasjon og markedsføring om turen, 

samt parkeringsmuligheter og kollektivtransport til og fra er nødvendige tiltak.  
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3.4 Vurdere å tilrettelegge en ny tursti ala Romsdalseggen 

Vurdere om vi trenger en ny dagstur ala Romsdalseggen, for at turistene skal bli i 

området enda lengre. Romsdalseggen er i dag et «must» å gå. Bør vi skape et like 

godt produkt som gjør at turistene vil få med seg denne turen også og dermed bli i 

området lengre? DNT Romsdal har etablert en ny 5-dagers tur i Rauma; Romsdals-

stien. Denne turen bør også vurderes i forhold til tilretteleggingsbehov og markedsfø-

ringstiltak. Dette arbeidet må sees i sammenheng med arbeidet med å lage en be-

søksstrategi (punkt 1.1) for Rauma. 

 

3.5 Laksefiske 

Laksefiske og elvefiske har et stort potensiale i Rauma. 1. november 2019 ble 

Rauma elv og de andre elvene i kommunen friskmeldte og reetableringen av fiske-

stammene pågår nå. Det er foreløpig ikke bestemt når det blir åpnet for vanlig fiske, 

men når dette skjer vil dette kunne bety mye for reiselivet. Ifølge Vidar Skiri, leder i 

Rauma elveeierlag, kan omsetning fra fiske i Rauma elv ligge på et sted mellom 40 

og 60 millioner kroner i året. Laksefisketurisme er et godt eksempel på bærekraftig 

turisme så sant det forvaltes riktig. For å lykkes med dette i Rauma, bør det kartleg-

ges interesse for kommersiell utvikling med hver enkelt elveeier og samles om en 

felles strategi.  

 

3.6 Bruke Bjorli som vinterdestinasjon tett på Rauma                                                                                        

Bjorli skisenter ligger kun 40 min med buss/tog fra Åndalsnes sentrum. Bjorli har liten 

overnattingskapasitet, og har pr i dag kun et lite hotell. Her kan Rauma tilby overnat-

tingskapastet og transport for vinterturister som ønsker å kjøre alpint og/eller lang-

renn. Hotell og hytteaktører i Rauma kan tilby pakker som inkluderer overnatting, 

heiskort og guida toppturer, eller benytte seg av det store langrenns- og turløypenet-

tet på Bjorli.  

 

3.7 Tilrettelegging for bobil og camping 

Det er tradisjonelt sett vært mange utenlandske camping- og bobiler i vår region, og 

det er Tyskland som topper statistikken av de utenlandske gjestene på campingplas-

sene. Det blir nå stadig flere norskregistrerte bobiler ifølge SSB (2018). Ved 

årsskiftet var det registrert over 48.000 bobiler i Norge, som er en dobling siden 

2008. Denne type gjester er ofte kortreiste, de ligger lenge på samme plass og be-

nytter kafeer og butikker i kommunen. I dag er det en del villcamping i Rauma, som 

bør kartlegges for å se hvor disse overnatter. Det bør vurderes løsninger på betaling 

for bruk av toalett og renovasjonsmuligheter på disse stedene, og legge bedre tilrette 

for tilpassede bobilparkeringsplasser. 
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3.8 Aktiviteter for familier                                  

Et aktivitets- og opplevelsessenter for familier vil kunne være verdifullt for reiselivet i 

Rauma. I tillegg til at det kan holde barnefamilier lengre i kommunen vil det også 

være et fint alternativ de dagene de ikke er værforhold til å gå lengre turer. I Isterda-

len er det allerede planer om å etablere et aktivitetssenter med padling, vandring og 

naturguiding. 

 

3.9 Kultur, historie og arrangement 

Rauma har mye å by på av kulturell- og historisk verdi innen handel, manufaktur, 

konfeksjon, tindebestigning og krigshistorie. For å videreutvikle opplevelser innen 

disse temaene, må kulturminneplanen for Rauma brukes aktivt.  

• I forbindelse med arbeidet med besøksstrategi (punkt 1-1) bør aktuelle instanser 

og interessegrupper inviteres til idemyldring/innspilsmøte, for å både forankre ak-

tuelle fokusområder og se hvordan et aktivt bruk av kulturminner i reiselivet kan 

videreutvikles.  

• Utvikling av pakker med guida opplevelser til kulturattraksjoner som vil bidra til 

økt verdiskaping. 

  

Det er flere store arrangement i Rauma; Norsk Fjellfestival, Raumarock, Trollveggen 

Triathlon, Innovasjonsfestivalen m.m. som er med å trekke folk til kommunen og som 

er med å bygge opp under kultur og historien i Rauma.  

• Festivaler og kulturarrangement løftes mer tydelig frem for de besøkende. 

 

3.10 Befeste posisjonen som Norges Tindehovedstad 

Åndalsnes har siden åpningen av Norsk Tindesenter markert seg som Norges tinde-

hovedstad. Norsk Tindesenter, Norsk Fjellfestival og nå også Norsk Fjellfagskole har 

base på Åndalsnes, og er et veldig godt utgangspunkt for å markere seg med topp 

ekspertise på fjell. Posisjonen bør tas med i strategiarbeid, og markedstiltak. Tiltak 

som kan bidra til å befeste posisjonen:  

• Tilrettelegging for enkel klatring/buldring i Romsdalen. 

• Vurdere vintervariant av konseptene «Fjellkonge», «Fjelldronning», «Fjellprins», 

«Fjellprinsesse».  

• Norsk Tindesenter etableres som nasjonalparksenter, som vil befeste posisjonen 

som innfallsport til nasjonalparkene Reinheimen og Dovrefjell/Sunndalsfjella. 

Kommunen er inne i en prosess med å søke om fornyet status som nasjonalpark-

kommune.  

• Romsdalseggen søkes inn som Nasjonal turiststi 
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• Styrke utviklingen av helårlige guidebaserte aktiviteter, gjennom «Guide Roms-

dal» og andre aktuelle samarbeidsprosjekt.  

 

3.11 Kombinert tog- og sykkeltrasé Åndalsnes - Bjorli.                                               

I masterplanen fra 2015 står et av tiltakspunktene; sykkeltrasé ned Romsdalen. I 
kombinasjon med Raumabanen vil dette kunne bli et reiselivsprodukt i internasjonal 
klasse og som kan konkurrere med Rallarvegen. På denne strekningen er det 
mange muligheter til å lage nye attraksjoner og utvikle de eksisterende.  

Eksempelvis: åpne opp skysstasjonene med servering, informasjon om historien til 
Raumabanen og området, starte med el-sykkelsystem med ladestasjoner på stasjo-
nene. 

Eksisterende attraksjoner på strekningen: Trollveggen Besøkssenter, Ner-Hole mu-
seum, Nordre Flatmark gård, Ville Verma og Verma mat, Kylling bru, Sagelva vass-
kraftsenter og klatrepark på Bjorli. 

 

 

Tiltaksliste 
 

 Bevaring av natur, kultur og miljø 
Styrke og synliggjøre Raumas satsing på natur, miljø og klimatiltak 

1.1 Besøksstrategi naturområder 

1.2 Besøksstrategi andre områder 

1.3 Grønn informasjon 

1.4  Matprosjekt 

1.5  Grønn mobilitet 

1.6 Tiltak for å forbedre bærekraften for cruise i Romsdalsfjorden 

1.7 Tiltak med fokus på bærekraft i Romsdalsgondolen 

1.8 Merking og sertifiseringer 

 

 

 Styrking av sosiale verdier 
Samkjøring av reiseliv, annet næringsliv og kommune 

2.1 Møteplasser og grønt samarbeid 

2.2 Samordning av markedsarbeidet for Rauma som destinasjon 
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2.3 Orientering i kommunestyre og hos medlemsbedrifter 

2.4 Innbyggerundersøkelse 

2.5 Gjesteundersøkelse 

2.6 Bedriftsundersøkelse 

2.7 Opplæringsprogram for reiselivsnæringen 

2.8 Fellesgoder  

2.9 Risikoanalyse for gjester på reisemålet 

 
 

 Økonomisk levedyktighet 
Forlenge opphold og sesong 

3.1 Produktpakking 

3.2 Hotelkapasitet 

3.3 Tilrettelegge for lavterskelturer – soft adventure 

3.4 Vurdere å tilrettelegge en ny tursti ala Romsdalseggen 

3.5 Laksefiske 

3.6 Bruke Bjorli som vinterdestinasjon tett på Rauma 

3.7 Tilrettelegging for bobil og camping 

3.8 Aktiviteter for familier 

3.9 Kultur, historie og arrangement 

3.10 Befeste posisjonen som Norges Tindehovedstad 

3.11 Kombinert tog- og sykkeltrasé Åndalsnes-Bjorli 

 
 

Link til indikatorene i standard for bærekraftig reisemål:  

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenes-

ter/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf). Pla-

nen legges til grunn for arbeidet i fase 2. I starten av fase 2 vil det bli gjort en vurde-

ring av hvilke tiltak som er viktigst å starte opp med i tillegg til å lage en mer detaljert 

fremdriftsplan og hvem som vil ha ansvar for hvilke tiltak. 

 
 
 
 
 
 

https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
https://www.innovasjonnorge.no/globalassets/0-innovasjonnorge.no/vare-tjenester/reiseliv/merket-for-barekraftig-reiseliv/standard-for-barekraftig-reiseliv.pdf
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Bakgrunn - reiseliv i Rauma 
 

Romsdalen med sin vakre natur og sine trolske fjell har en lang reiselivshistorie. Det 

varierte landskapet i Romsdalen gir mange muligheter for friluftsliv, og de natur-

skjønne og dramatiske omgivelsene gir stor opplevelsesverdi.  

 

Tindehovedstaden 

Med Norsk Tindesenter i spissen markerer Åndalsnes seg som Tindehovestaden i 

Norge. Det at Norsk Fjellfestival finner sted nettopp i Rauma kommune, er med på å 

vise områdets status for friluftsliv. Rauma byr på alt fra tradisjonelt friluftsliv som klat-

ring, jakt og fiske, til nyere og moderne former for friluftsliv som eksempelvis buld-

ring, basehopping, standup paddleboard og klyving i via ferrata. Romsdalen har 

lenge vært kjent for sine fjell og klatrepionerer, og viktige lokaliteter for klatring finnes 

gjennom hele Romsdalen, som ifølge Nebell og Bø (1999) er landets beste klatreom-

råde. Til tross for hoppforbudet i Trollveggen, trekkes også stadig flere basehoppere 

til Romsdalen. De bratte fjella er ideelle utspringspunkt for basehoppere og paragli-

dere. Med de bratte fjellsidene blir det også flotte fosser gjennom hele Romsdalen. 

Fossene er heller ikke bare til beskuelse. Over 53 isklatringsruter er kartlagt og do-

kumentert i klatreguiden (Klatring i Romsdalen 1999). Nå har også Norsk fjellfag-

skole bestemt seg for å ha base i Rauma og Rauma VGS har fått landslinje i «Bratt 

friluftsliv» som skal starte høsten 2020. 

 

Trollstigen 

Trollstigen er ett av Norges fremste turistvegikon som ble åpnet i 1936, og er i en 

særklasse som hovedattraksjon, og er «reason to go» nr. 1. I 2012 fikk Trollstigen 

status som nasjonal turistveg av Statens Vegvesen og er en av 18 utvalgte veistrek-

ninger i Norge som har denne statusen. Statens Vegvesen har investert store sum-

mer i ombygging og utvikling av Trollstigplatået med utsiktspunkt, gangveger, kafe-

bygning, souvenirbutikk, toalett fasiliteter og omlegging av elva med ny parkerings-

plass. Trollstigen er en av de mest besøkte turistattraksjonene i Norge og bringer 

nærmere 1 million tilreisende til Romsdalen hvert år. Av CNN ble Trollstigen kåret til 

en av de ti mest spektakulære veier i verden (sommeren 2019). Trollstigen er også 

et meget populært sted for film- og reklameinnspillinger.   

 

Raumabanen 

Raumabanen (strekningen Dombås-Åndalsnes) ble åpnet i 1924, og er og har vært 

viktig for turismen i Rauma. Selve byggingen av banen var en stor utfordring i og 

med at det er stor stigning på enkelte parti, spesielt ved Verma. Her ble det bygget 
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en spesiell vendetunnell som er noe av det som gjør Raumabanen så unik og inter-

essant rent arkitektonisk. I tillegg er naturopplevelsen underveis med fjell, elva og 

fossefall underveis meget spektakulær. Lonely Planet kåret strekningen til Europas 

vakreste i en kåring i 2012. Periodevis har det i tillegg til det vanlige rutetoget, også 

vært et eget turisttog som har kjørt strekningen Åndalsnes-Bjorli i høysesongen. Fra 

juni 2020 skal SJ ta over denne strekningen og de tror på 40 prosent vekst i person-

trafikken på Raumabanen innen 2030, og da i hovedsak innen reiseliv (Åndalsnes 

Avis 8/9/2019). 

 

Cruise 

De første turistskipene kom til Åndalsnes allerede på 1800-tallet, og det var fjord-

landskapet og fjellene som var og fremdeles gjør at Åndalsnes og Romsdalsfjorden 

er en attraktiv cruisehavn. Å besøke Trollstigen og Raumabanen er også et av ho-

vedinnsalgspunktene for de som velger å komme til Åndalsnes via cruiseskip.  

 

Trollveggen og Romsdalen  

Trollveggen er Nord-Europas høyeste loddrette fjellvegg, og er verdenskjent innen 

klatre- og basehoppmiljøet. I tillegg er foten av Trollveggen et populært sted å 

stoppe når man passerer via E136. Her er det opparbeidet en stor parkeringsplass 

og Trollveggen Besøkssenter er et nytt bygg som inneholder kafe, toalett og sou-

venirbutikk. Herfra har man flott utsikt opp i fjellveggen, både mot Trollveggen men 

også andre ikoniske fjell som Romsdalshorn og Romsdalseggen.  

 

Romsdalseggen og andre vandreturer 

Romsdalseggen har på få år blitt en tur som nærmer seg Besseggen i popularitet. 

Besøkende som går Romsdalseggen bor gjerne flere dager på stedet, og benytter 

seg dermed av både overnattigsplasser og spisesteder. Romsdalseggen er nå med i 

en søknadsprosess om å bli nasjonal turiststi. Rauma har også større fjellområder 

med DNT turstier og hytter. I 2017 ble Romsdalsstien lansert, en 5 dagers DNT opp-

merket sti fra fergekaia ved Åfarnes og gjennom de Romsdalske fjell. 

 

Nasjonalparkene 

Store deler av kommunens areal er vernet i forbindelse med Dovrefjell/Sunndalsfjella 

nasjonalpark og Reinheimen nasjonalpark. Det arbeides nå med å søke om å bli en 

nasjonalparkkommune og at Tindesenteret skal bli et nasjonalparksenter. 

 

Fjordfiske 

Fjordfiske er også populært blant turister som kommer til Rauma. Campingplasser 

og overnattingsplasser som ligger i nærheten av fjorden drar stor nytte av turister 
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som bor flere dager på samme plass og leier både fiskekort, båter og fiskeutstyr. Det 

er også tilbud om å bli med ut på fjorden på guida fisketurer.  

 

Elvene 

Historisk er Rauma elv en av de beste lakseelvene i Norge, men i 1980 ble elva 

smittet av lakseparasitten gyrodactylus salaris. Elvene i Rauma har blitt behandlet 

mot denne parasitten, sist i 2013/2014, og laksestammen er nå under reetablering 

etter friskmelding november 2019 (www.lakseelver.no). Rauma elv er kjent for sitt 

laksefiske, og når laksestammen har vokst seg stor nok til at det blir åpnet opp for 

fiske igjen, vil dette ha stor verdi for reiselivet i Rauma. Både Romsdalsfjorden og 

Rauma elv ble i 2003 vernet som nasjonal laksefjord og elv. Det dramatiske landska-

pet med karakteristiske fjelltinder og den klare, brusende elva, gjør fiskeopplevelsen 

meget stor. Rauma elv har også idylliske sandstrender langs elvekanten som funge-

rer som populære badeplasser for både lokale og tilreisende. Både Rauma elv og 

sideelven Istra tilbyr også flotte strekninger for elvekajakk og kano. Elvas stryk og 

fosser i øvre del tiltrekker de beste padlerne, mens de nedre deler av elva er mer 

stilleflytende og egnet for kanopadling.  

 

Vinterturisme 

Rauma har et stort potensiale i å bygge opp reiselivet på vinterstid. De siste årene 

har det vært en sterk økning av vinterturister som ønsker å gå toppturer på ski. I 

følge hoteller og lodger er det flest nordmenn som kommer for å gå på toppturer. Det 

er også stor interesse for topptur- og snøskredkurs. Hvert år arrangeres 

vinterfestivalen «Romsdalsvinter», en liten ukes festival i regi av Norsk fjellfestival. 

Denne blir fullbooket hvert år noen få dager etter at billettene er lagt ut. Åndalsnes 

ligger kun 40 minutter unna Bjorli skisenter og Bjorli sitt løypenett, men  Rauma har 

også sitt eget skisenter på Skorgedalen og oppkjørte langrennsløyper i Isfjorden og 

på Bøstølen. Romsdalsgondolen åpner også for nye muligheter for truge- og skiturer 

fra Nesaksla mot Isfjorden og Vengedalen. Dette er områder som tidligere har blitt 

brukt av mange og som nå blir en mulighet for nye besøkende.  

 

Festivaler og arrangementer 

Det er to store festivaler som de siste tiårene har blitt arrangert i Rauma; Norsk fjell-

festival og Rauma Rock har trukket store menneskemengder til kommunen i løpet av 

juli og i begynnelsen av august. Det finnes også flere større og mindre arrangemen-

ter i kommunen som i løpet av året bidrar til å øke antallet besøkende til kommunen. 

Vi har idrettslag som arrangerer ulike cuper, stevner og løp og vi har et flott kulturhus 

som arrangerer konserter og kulturelle arrangementer gjennom hele året. 
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Lokal reiselivsorganisering  

Åndalsnes og Rauma har en lang reiselivshistorie, og det har gjennom årene vært 

ulike aktører som har jobbet med markedsføring og produktutvikling på reisemålet. 

Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag (Nå: Romsdal Reiseliv og Handel) har vært or-

ganisasjonen som har jobbet med dette lengst, og de siste årene har flere aktører 

kommet inn.  

Her er en kortfattet oversikt på hvem disse er i 2019:  

Romsdal Reiseliv og 
Handel (RRH) 

Visit Nordvest (VNR) Romsdalen AS Nordveggen AS 

Medlems- og inter-
esseorganisasjon med 
rundt 150 medlemmer 
innen handel og 
reiseliv. 
Har jobbet med 
markedsføring, produk-
tutvikling, pakketering, 
salg- og booking for ak-
tører i Rauma. Har 
siden 2015 hatt samar-
beidsavtale med Visit 
Nordvest, som avklarer 
roller og ar-
beidsoppgaver. Det er i 
prosjektets fase 1 en 
prosess i RRH, der det 
skal avklares hvordan 
det skal jobbes videre. 

Destinasjonsselskap for 
Nordmøre og Romsdal, 
der Rauma er en av 
eierkommunene og 
mange reiselivsaktører 
fra Rauma er medlem. 
Hovedstrategien for 
selskapet er å få flere til 
å komme til regionen, 
forlenge oppholdstid og 
bidra til verdiskaping i 
reiselivsnæringen. 

Utviklings- og invester-
ingsselskap som ble 
stiftet i 2017, som på 
kommersielt grunnlag 
skal utvikle, bygge, eie, 
drifte og markedsføre 
reiselivsanlegg og 
reiseliv i Rauma, Lesja 
og Romsdalen, se 
www.romsdalen.no for 
hvilke prosjekt det ar-
beides med; pendel-
bane til Nesaksla, 
satsing på 
Raumabanen, hotell, 
båttransport, m.m.  

 Næringsutviklings-
selskap som i 
hovedsak er eid av 
næringslivet i Rauma, 
men Rauma kommune 
og kunnskapsparkene i 
Molde, Ålesund og på 
Raufoss er også eiere. 
Selskapet sitt formål er 
å skape samfunnsutvi-
kling, næringsvekst, in-
novasjonsprosjekter og 
være en framtidsrettet 
lokal og regional utvi-
klingsaktør. 

 


