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Matrelaterte FoU prosjekt:
• Sjøfisketurisme – mat en dimensjon (tilberede egenfanget fisk)

• Innlandsfiske Finnmark – røye, ørret, sik, harr osv.

• Spørreundersøkelse turister Hurtigruten

• Matsuvenirprosjekt 

• CoastTour – Hurtigruten, Scandic Nidelven, XXLofoten, Canada

• "I kokkenes fotspor"

• Longyearbyen+

• Sjømatturisme Finnmark og Murmansk

• Arktisk matturisme (Russland, Finland, Norge= ALV, Akvaplan-niva & Nofima)



Matturisme i Norge – utfordringer
*  Kvalitet står ofte ikke i forhold til pris

*  Lite differensiert utvalg på spisesteder

* Mat på utflukter – ofte lavt prioritert

* Mangelfulle distribusjonssystemer, bl.a. for å kunne tilby spesialiteter

* Kompetanse! (rekruttering av unge)

* Lite utvalg av matsuvenirer (merket for et internasjonalt publikum)

* Vanskelig å finne frem til lokalmaten (godt tiltak fra Visit Lyngenfjorden nå)



Norwegian Food Prints



Hvorfor satse på matopplevelser?

• Økende etterspørsel/matfokus

• Våre konkurrenter satser på mat

• Vi har et potensial i arktiske råvarer

• Mersalg (f.eks. matsuvenirer)

• Betydning for totaltilfredshet ferien





Segmenteringsstudien - ALV

• Årsak til å besøke nord på vinteren: 33 % oppgir 
"oppleve lokalmat" (52 % i kategorien Comfort Plus)

• Viktighet av å ta del i virkelig gode matopplevelser: 
28 % svarer "Svært viktig" eller "helt avgjørende" 
(49 % i kategorien Comfort Plus svarer dette)



Matopplevelser – et element i alle reiselivssektorer
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Utflukter



Utflukter





Segmenteringsstudien – utflukter & mat

• Viktighet av kombi utflukt med gode lokale 
matopplevelser: 25 % svarer "Svært viktig" eller 
"helt avgjørende"

• Viktighet av et komplett måltid under utflukten: 
21 % svarer "Svært viktig" eller "helt avgjørende"



Attraksjoner





Attraksjoner: Matopplevelse på museum

• Fiskerimuseet Full Steam - del av 
fiskebruket Riksheim.

• Formidler historien om skreiens 
vandring og prosessen fra fangst til 
eksport. 

• Serverer torsketunger, 
sukkersalta&røkt rogn og boknafisk



Attraksjoner: Matopplevelse på visningssenter havbruk



Havbruk og matopplevelser
• Astafjorden Smolt: visning produksjon fra rogn til smolt

• Astafjorden Slakteri: Visning fra slakting til trailere

• Besøke oppdrettslokalitet

• Visningssenter på Kystens Hus i Tromsø 

• Turistene få velge ut laks fra slakteriet, sløye denne i 
sløyerommet på Foldvik Fiskeferie, tilberede laks Foldvik
Brygge



Shopping - matsuvenirer

• ANITAS SJØMAT – SAKRISØY

• Etablert i 1992 - fiskemottak i familien

•

• I dag er «Anitas Sjømat» en 
turistattraksjon som turoperatører 
legger inn i sine program 



Shopping - matsuvenir
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“For thousands of years the cod has made the long 

trip from the cold and clear Arctic waters to the 

Lofoten Islands to make love and spawn. This 

Lofoten cod product is based on a traditional

recipe from 1924”
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Transportsektoren
Aftenposten: Matutvalget på norske flyplasser får 
kritikk fra D. Skjeldam i Hurtigruten:

"Flyplassene våre fremstår som en blanding av 
taxfree-butikker og gatekjøkken. Avinor burde lagt 
mer til rette for å vise frem norsk råvarer".



Nye spisesteder Gardermoen:

• Bølgen & Moi Food Garage, Flybar, Hunter Bar, 
Everyday Kitchen, Joe & the Juice, Norgesglasset, 
Wagamama, Fiskebaren, Oslo Sausage Company, 
Parken, Fiskeriet, News Bar, Fjøla, Jamie’s Italian,
BIT, Humle & Malt, Burger King, Northland, Two 
Tigers, Haven, TGI Fridays, Deli & Bakery by Jamie 
Oliver og Havsalt.



Hurtigruten "Norways Coastal Kitchen"





Cod tounge cutting







Arrangement



Buktafestivalen



Wok'n roll i Bukta



Arctic Frontiers

Aleksandder Krisjanovskij, 
restaurant Fusion i Kirovsk

Roman Sergeevich Khodkevich, restaurant 
Pochotovaya Kontora i Arkhangels









Når kan vi snakke om at et sted er en matdestinasjon?
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Longyearbyen – en matdestinasjon?







"How we changed the law to make the real polar beer"













Kulinarisk nettverk og matfestival



Nytt prosjekt m/ALV?

• Forprosjekt: Norge-Russland 
2015-2016

• Hovedprosjekt: Norge-Russland-
Finland 

• Periode: Nov 2017- Jan 2021



The Arctic as an attractive food destination

• Nord-Norge, Finsk Lappland og Nordvest Russland

• Norge: Akvaplan-niva, Nofima og Vinter Troms AS

• Søknad sendt til Kolarctic 15. mars

• Avgjøres 9. juni – "fingers crossed"

• MARKED: Segmenteringsmodellen- ny spørreundersøkelse

• TILBUD: Samarbeid mat- og reiselivsaktører m.m.

• KOMPETANSE: vgs. reiseliv,restaurant/matfag,kokk/servitør



Aktiviteter
Workshop

Master classes for young chefs

B2B meetings (food AND tourism sectors)

Arctic Food Tourism Association

Arctic Food Tourism certification

Conference and exhibition

Educational programs (high schools, univ.)

Internships

Creative teams



«Nord-Norge - en internasjonalt kjent matregion»
Prosjekt ledet av Innovasjon Norge, Arktis

www.innovasjonnorge.no



Det startet i Berlin……

• Oppstart: Fylkesmennene i nord møte på matfestivalen Grûne Woche, jan 2015

• Samlet enighet: om et felles nordnorsk samarbeid for utvikling av lokalmat og 
matopplevelser. Innovasjon Norge ble stemt frem som ansvarlig for å ta ideen videre

• Forstudie:  Var næringene enig i en slik felles satsing?

• Konklusjon var: YES GO!

• Hovedprosjektet: nå avsluttet (i regi av Tank Design/PWC) 

• Stor satsing – og koordinering mellom ulike off. instanser og jordbruk, reindrift, 
marin og reiseliv. 



Økt fokus på matopplevelser


