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1. Geir Olsen, Vefsna Regionalpark 
Vefsnaregionen - fra knutepunkt til helårig 

reisemål

1. Per Theodor Tørrissen 
Nordnorsk kompetansesenter mat

1. Ingvild Andersen 
Innspillsmøter med aktører fra regionen

1. Silje Guddal 
Bedriftseksempler til inspirasjon og læring 

Foto: Laksforsen

visithelgeland.com
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Mosjøen Zipline
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• I regi av Vefsna Regionalpark er det besluttet å starte et forprosjekt 
med sikte på å avklare hvordan Vefsnregionen bør arbeide for å 
styrke regionen som matopplevelsesdestinasjon.

• Flere næringsaktører i Vefsnregionen har gitt uttrykk for at 
matopplevelser er en kritisk suksessfaktor for utvikling av 
reiselivsprodukter, attraktivitet for tilflytting og bolyst.

• Vefsnregionen er avhengig av gode matopplevelser for å ha 
attraktivitet, bygge et godt omdømme og for å kunne tiltrekke seg 
god kunnskap



Organisering:
Prosjekteier: Vefsna Regionalpark v/ Geir Olsen

Prosjektleder: Nordnorsk Kompetansesenter 
Mat v/Per T. Tørrissen 

Prosjektkoordinator: PWC v/ Ingvild Andersen

Prosjektmedarbeider: Fjellfolket v/Trine Bolstad

Finansiering av forprosjekt:

Organisering/ 
økonomi



Norge innfrir bare deler av turistens forventninger til et 

ferieland, det ligger et uforløst potensial innen kulturturisme, 

kontakt med lokalsamfunn, matopplevelser og styrking av 

forholdet mellom kvalitet og pris (Ipos Marketing)





Per Theodor Tørrissen/
Nordnorsk 
kompetansesenter mat
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Foto: Arktisk mat

arkmat.com



Foto: Ernst Furuhatt

Nordnorsk 
kompetansesenter MAT
Per Theodor Tørrissen

Alle foto: Lovise Myrnes Steinrud



Forankring

Regional plan for landbruk (2018-30) sier 
følgende:

Naturbruksskolene skal utvikles som

kompetansesenter for fremtidens landbruk .

Mosjøen Videregående Skole v/studiested 
Marka skal satse spesielt på å videreutvikle 
sin sterke posisjon innen lokalmat

I fylkets Strategi for reiseliv- og 
opplevelsesnæringer i Nordland 2017-2021, 
står det også:

«det skal tilrettelegges for økt 
verdiskapning i opplevelses-næringene med 
utgangspunkt i lokalmat, tradisjoner og 
ressurser. Fylkeskommunen skal veilede, 
støtte og være en ressurs for initiativ for 
videre utvikling av opplevelser med basis i 
lokal mat.»



Nordnorsk kompetansesenter MAT

-Jobbe for å knytte sammen primærnæringene med 

opplevelsesnæringen gjennom måltid og måltidsopplevelsen 

(Fra jord og fjord til bord). Vi skal bidra til å bygge kompetanse 

og nettverk i alle ledd.

Visjon:

Bidra til å løfte Nord-Norge som matdestinasjon basert på 

bærekraftige matopplevelser.



I 2019 ble ArktiskMat nominert til hele 3 

nasjonale og internasjonale matpriser!

-Publikum og deltagere fra hele verden.

Innstilt til Nordisk 

råds miljøpris 2022



-Større bokprosjekt

-Nord-Norge «Mat 

og kultur»

-Samarbeid om 

produktutvikling og 

design

Elever som får bidra på 

internasjonale arenaer
Samarbeid med BODØ 2024

Kontrakt om å levere innholdet 

til «Feeding Europe» Budsjett 

på 12 000 000



Kompetansemegler 

grønne næringer:
Skal sammen med 
bedrift identifisere 
utfordringer som kan 
løses ved hjelp av 
forskning. 
Finne relevant 
forskningsmiljø samt 
være bindeledd mellom 
bedrift og FoU-miljø

Kompetansenettverket for 

lokalmat nord:
Hovedmålgruppen er 
primærprodusenter og 
næringsmiddelbedrifter med 
mål om å utvikle, foredle og 
selge kvalitetsprodukter 
basert på lokale 
råvarer. Kompetansenettverk
et skal bistå disse små og 
mellomstore bedriftene med å 
få tilgang til den 
kompetansen de trenger for å 
utvikle seg videre.

Forprosjekt: Grønt 

Innovasjonsnettverk:
På oppdrag fra 
statsforvalteren i 
Nordland avdekke om 
det er grunnlag for 
etablering av et grønt 
innovasjonsnettverk 
med tema bærekraft og 
sirkulær økonomi i et 
framtidsperspektiv.

Bistå matbedrifter
med søknads og 
utviklingsarbeid, bl.a. 
med søknader om 
beskyttede betegnelser. 



ArktiskMat

-Et årlig arrangement som baserer seg på 
foredrag, workshops og andre 
matopplevelser

- promotere mathåndtverket, sette fokus 
på rekruttering til matfagene og øke  
kompetansen  blant unge kokker, 
produsenter og mathåndtverkere.

-Et unikt internasjonalt nettverk og 
oppmerksomhet fra media I inn og 
utland.

-Et utstillingsvindu for regionen vår

-Vi skal skape oppmerksomhet rundt 
våre ressurser og en bærekraftig 
tillnærming til disse.

























Utvikling av testkjøkken og produksjonslokale for 

produsenter

• Vi ønsker å kunne tilby produsenter mulighet til å gjøre testproduksjoner og 

testing av utstyr før de eventuelt bestemmer seg for driftsform og innkjøp av 

kostbart utstyr og lokaler. 

• Allerede etablert et helt nytt melkeforedlingsanlegg (ysteri) og et anlegg for 

honningproduksjon.

• Egne anlegg for Kjøtt og fiskeforedling samt korn, grønnsaker og bær er 

planlagt med byggestart i 2022. 



ArktiskMat «Roadshow»

1. Besøke 3-4 regioner i Nord-Norge i løpet av 
2021-22. Eks;

- Vesterålen: Kvitnes Gård

- Troms: Samarbeid med Bottarga Boreale

- Træna eller Herøy

- Hurtigruten

1. Foredrag og/eller paneldiskusjoner. 3-6 
nasjonale/internasjonale bidragsytere og 2-3 fra 
lokalmiljøet/lokal næring. Tema bør være 
relevant for regionen.

2. Måltidsopplevelser: Lunsjer, gjerne ute i det fri. 
Middager. Alt med lokale/regionale råvarer 

3. Presse eller bidragsytere med en sterk SOME 
profil

4. Bruke lokale tjenester og samarbeide med 
leverandører av kultur og opplevelse. 



Mosjøen VGS

Nordnorsk Kompetansesenter

MAT

ArktiskMat Naturbruk Restaurant og Matfag
Fagskole for Bærekraftige 

Matopplevelser

Kurs/Kompetanse

nettverket

Andre prosjekt 

EU/Interreg

Samarbeidspartnere/

Næringsliv/ 

FOU/Statsforvalteren/NF

K

Nordland Fagskole

Finansiering: 

NFK/Statsforvalteren/

Prosjektmidler/Inntekt på 

kurs/

konsulentvirksomhet

Nye tilbud

(VG2 Lokalmat og 

naturbasert reiseliv?) 

Kompetansemegler 

Grønne Næringer

Grønt 

Innovasjonsnettverk

Nordnorsk Matkompetanse



Ingvild Andersen/
Innspillsmøter
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Helgelandstrappa

Foto: Stian Lysberg Solum/ 

NTB Scanpix
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Fra nåsituasjon til muligheter

Innspillsmøter

Innspill fra aktuelle aktører

Vi samler innspill fra lokalmataktører, nettverk, 

kunnskapsmiljø, næringsselskap, offentlig forvaltning og 

alle som har betydning for lokalmattilbudet i regionen

1

Få oversikt over nåsituasjonen

Vi strukturerer og sammenstiller informasjonen fra 

innspillsmøtene slik at nåsituasjonen kommer fram og ser 

dette i forhold til (inter)nasjonale/regionale strategier

2

Synliggjøre mulighetsrommet for videre vekst

Vi synliggjør mulighetsrommet av løsninger på kort og 

lang sikt som vil styrke Vefsnaregionen som 

matdestinasjon

3

1.

Innspill

3.

Muligheter

2.

Oversikt

Vefsnaregionen

En 

matopplevelses-

region

“Eit levande lys brenn like godt om ein tenner eit anna med det” - Ivar Aasen



Silje Guddal/
Bedriftseksempler 
til inspirasjon og 
læring
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Foto: Åkre Gård
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Hjortegarden - Ålfoten i Bremanger kommune
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– Vi har blitt gode på å leite etter dei gode 

samarbeidspartnerane, og det at vi skal tenke samarbeid 

og ikkje konkurranse. I dag har vi eit godt samarbeid med 

fleire. Dei sender gjester til oss og vi anbefaler kvarandre, 

seier Førde.
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Sølvane Gard - Kandal i Gloppen kommune
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Siderklynga, Hardanger
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Hva kreves utover aktiviteter knyttet til produksjon og foredling?
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Logistikk og 

distribusjon

Salg og 

markedsføring

Merkevarebygging 

og profilering

Økonomi og 

administrasjon

1 3 4 5

- System for bestilling

- Lager og 

distribusjonsløsning

- Salg mot aktører i 

reiselivsnæringen og 

lokale 

handelsbedrifter

- Markedsføring 

(kanalstrategi)

- Merkevarebygging 

og profilering i egne 

og andre kanaler

- Samarbeid med 

lokal reiselivsnæring

- Økonomi og 

administrasjon

- Avtalemessige 

forhold

- xxxxx

Kompetansebygging og erfaringsutveksling
2

- Samarbeidsarenaer for kompetansepåfyll

- Koble aktører med felles interesser, f.eks. overfor investorer

- Veiledning til nyetablererte

Merkevare-

bygging

Kompetanse-

utvikling

Oppgave-

samarbeid



Takk!

© 2022 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the permission of PwC. “PwC” refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International 

Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC network. Each member firm is a separate legal entity and does not act as agent of PwCIL or any 

other member firm. PwCIL does not provide any services to clients. PwCIL is not responsible or liable for the acts or omissions of any of its member firms nor can it control the 

exercise of their professional judgment or bind them in any way. No member firm is responsible or liable for the acts or omissions of any other member firm nor can it control the 

exercise of another member firm’s professional judgment or bind another member firm or PwCIL in any way.

pwc.com


