
«Matfatet er viktigere enn
oljefatet» 
-PWC

Trøndelag har: 

• Seks av de ti største oppdrettskommunene

• 23% av jordbruksproduksjonen i Norge

• 200 produsenter matspesialiteter

• 48 bryggerier med løyve

• 7 MRD i verdiskaping

• 62% av eksporten er mat

Vi er et matrike!





Siden slutten av 90-tallet: 

Enighet i partnerskapet om å satse 
på lokal mat og matopplevelser 
(felles fylkesplan)

Sponheim 1997: melding om 
lokalmat

Den Gyldne Omvei etablert i 1998

• Oi!: bygge Trøndelag med mat

• Mat som en av tre pilarer i 
Trøndelag Reiseliv (mat, natur, 
kultur)

• Identitet, stolthet, felleskap



14 oster fra Trøndelag vant medaljer I 
Oste-VM 2018

• 2 Supergold

• 8 Gull 





Dedikerte 
kokker



64%

31%

«Foodies» besøker 
Trøndelag
Unge mennesker med god smak
«Millenials» – drar heller på 
restaurant enn å kjøpe nye sko

Av besøkende i 
Trøndelag nyter 
lokal mat og drikke

Tilsvarende tall for 
Norge – der 
Trøndelag er 
inkludert





Trøndersk 
Matmanifest –
det første i sitt 
slag 2011



Mat og Drikke langs Nordens grønne belte



Distriktforsk
DistriktForsk skal mobilisere flere bedrifter og kommuner i Trøndelag til: 
• å bruke forskning i sitt innovasjonsarbeid
• øke kvaliteten på forskningsprosjekt
• utnytte kompetansen ved Trøndelags forsknings- og utdanningsinstitusjoner

Målgruppe: bedrifter med liten eller ingen FoU-erfaring
Distriktforsk gir deg hjelp til å finne rett forskningskompetanse i Trøndelag, Norge 
eller utlandet. 

Distriktforsk gir støtte til forprosjekt. Bedriften kan få inntil 200.000 i støtte 
dersom de samarbeider med godkjent FoU-miljø. Støtten dekker inntil 50% av 
bedriftenes utgifter i forprosjektet. 

Oi! er kompetansemegler for matspesialiteter og volum matproduksjon
• Kirsti Haave Myran – Grønn Forskning
• Aslaug Rustad, matspesialiteter





• Midt i Norge, midt i Norden
• Matriket Midt – matriket mitt, ditt matrike
• Formidle faktabasert kunnskap om matproduksjonen i 

Matriket Midt
• Fortelle historier om hvordan maten blir til, hvor den 

kommer fra og hvem som står bak den

Matriket Midt







Grüne Woche 2019

• Namdalen med Namdalskysten

• Innherred med Den Gyldne Omvei

• Røros

• Trondheim og omegn

• Hitra og Frøya

• Fosen

• Orkdalsregion

• Oppdal



Trøndersk Matfestival og 
Bryggerifestivalen

• Kåret til 1 av 12 anbefalte reisemål i Skandinavia (magasinet Reiselyst)

•Attraksjon, stort publikumsbesøk, 200.000

•Beste salgsarena i landet for lokale matspesialiteter: 12 MNOK.

• 70-80% samles i regioner – det skapes et fellesskap, stolthet og identitet

• Areal: Munkegata sør og Kongensgata øst, samt uteområdet Katta

•Bryggerifestivalen er på topp i landet både ifht omdømmearena for bryggeriene, 
og salge.

•Bryggerifestivalen var på topp på ratinglistene på «Untapped» (øl-app)



Tema 2019: Kystsmak

• Aktiviteter for å skape merverdi 
for dere utstillere

• Historier for presse og media





• Våre utstillere 
er våre 
artister

• Her 
Elvekanten 
Ysteri

• Kåret til beste 
meieriprodukt

• Frist: 15.mars



Eksempel på samarbeid mat og reiseliv

Frosta er en av de 12 
regionene som har skapt 
dette mangfoldet

• Står samlet under felles 
fane

• Samarbeider før, under 
og etter festivalen

• Viser frem egenarten til 
hver enkelt produsent

• Servering som løfter 
regionen



Hvordan løfte dere som matregion?

Viktig med politisk og administrativ forankring OG bygge 
laget blant næringsaktørene innen mat, opplevelse og 
reise
• Samarbeid/samhandling
• Nettverk
• Skape stolthet og identitet
• Kunnskap
• Omdømme



Eksempel på samarbeid mat og reiseliv


