
                                  Arktisk mat og gastroturisme – et seminar 

 

Tid og sted: 14-15 desember (lunsj til lunsj), Alta, UiT Campus Alta 

 

Nord-Norge er kjent som en region med stolte 

mattradisjoner og gode råvarer. Primærnæringen 

har stått sterkt og reiselivsnæringen er i sterk 

vekst. Men den raske utviklingen i 

reiselivsnæringen gjenspeiles ikke i 

restaurantbransjen og matfaget i samme grad. I 

kontrast til andre deler av Skandinavia, hvor mat 

har blitt den sentrale attraksjonskraften, har Nord-Norges vekst vært knyttet til naturfenomen 

som nordlys, hval og vinteraktiviteter som hundekjøring. Til forskjell fra matdestinasjoner som 

har vært sentrale i utviklingen av det nordiske kjøkken har gastronomi vært sekundært i 

destinasjonsutviklingen av Nord-Norge. Skal en tro OECD-rapporten fra 2016 om landsdelen vil 

det grønne skiftet i reiselivet måles i evnen 

til å inkludere mat som en betydelig del av 

reiselivsproduktet. Skal en lykkes i å skape 

en helhetlig bærekraftig reiselivsdestinasjon 

må restaurantbransjen derfor ta og få en 

sentral plass i dette arbeidet. Vi ønsker å 

bruke dette seminaret til å invitere forskere 

og næring for å sette fokus på muligheter 

og utfordringer i arbeidet med å gjøre mat til en sentral og naturlig del av reiselivet i landsdelen. 

Vi drar veksler på blant annet internasjonale erfaringer fra København og Danmark og det som 

gjerne omtales som «New Nordic». 

PS. Dag 1 vil foregå på engelsk mens dag 2 er på norsk 

 

Tentativt program  

Dag 1: 

- Lunsj 

- Jonatan Leer, Postdoc at University of Århus: 

The NOMA Effects: Lessons from 15 years of New Nordic Cuisine in Demark 

- Gaute Svensson, researcher UiT Norges Arktiske Universitet: 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxgNv3wPTTAhXI_iwKHTdxD3YQjRwIBw&url=http://www.nordnorge.com/no/nord-norge/?News%3D80&psig=AFQjCNEINQei1QqpimgX6gPGpS124RcrjQ&ust=1495027301569641
https://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjygrCLppDWAhUxS5oKHdwaDcYQjRwIBw&url=https://www.lofoten.com/nb/restaurant/29-svolvaer/126-borsen-spiseri&psig=AFQjCNENa7kIFDcWRPKGheitcUomthqQhw&ust=1504778279486258


Towards an arctic gastrotourism – a presentation of main findings in the project 

- Roberto Flore, Nordic Food Lab University of Copenhagen: Title forthcoming  

- Middag  

 

Dag 2: 

- Björn Ylipää, leder for Måltidsvisjon og lærer på Gastronomi-programmet, Høyskolen 

Kristianstad: Tittel kommer 

- Innovasjon Norge presenterer sitt prosjekt på mat: tittel kommer 

- Jørn Eirik Johnsen, NHO reiseliv og Arktisk meny: Om Nordnorsk matakademi 

- Petter Markussen, Opplæringskontoret for hotell, restaurant og reiselivsfag i Troms: Om 

rekruttering til matfag 

- Johnny Trasti, restaurant og reiselivsbedriften Trasti og Trine: Om livsvilkårene for en 

arktisk gastronomi 

- Oppsummering ved næringslivsmentor v/UiT Arne Trengereid 

- Lunsj 

 

Ordstyrer: Næringslivsmentor v/ UiT Arne Trengereid 

Lunsj og middag dekkes av arrangør mens evt reise må dekkes av hver enkelt 

Påmelding innen 15.10 til: gaute.e.svensson@uit.no 
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