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Nordnorsk Matkompetanse
• Samarbeid mellom MON og
Nordnorsk kompetansesenter for
matproduksjon, lokalmat og
matopplevelser
• Referansegruppe bestående av
sentrale aktører fra
landbruksnæringen og
sjømatnæringen samt reindrift og
opplevelsesnæringen.
• Viktig prosjekt for bl.a å kunne spisse
fagkompetansen inn i mot det nye
fagskoletilbudet
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Nordnorsk Matkompetanse
• Prosjektet Nordnorsk
Matkompetanse skal bidra med tiltak
og kompetanse til hele verdikjeden,
«fra jord og fjord til bord»
• Prosjekteier og søker er Mosjøen og
omegn næringsselskap KF med ansvar
for økonomi, rapportering og det
overordnede ansvaret for oppfølging
av prosjektet.
• Fagansvarlig og
prosjektgjennomføring ivaretas av
Nordnorsk kompetansesenter for
matproduksjon, lokalmat og
matopplevelser.

Nordnorsk kompetansesenter for
matproduksjon, lokalmat og matopplevelser
Nordnorsk Kompetansesenter for matproduksjon, lokalmat og
matopplevelser kommer til å 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.
Hovedmål:
•
•
•
•

Løfte frem Nordnorske råvarer og mattradisjoner.
Stimulere til entreprenørskap og innovasjon innen
matfeltet.
Synliggjøre sammenhengene i verdikjeden fra jord, fjord til
bord.
Fremme bærekraft og en sirkulærøkonomisk tankegang i
hele verdikjeden.

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.»

Hovedmål Nordnorsk Matkompetanse:
Gjennom kompetansehevende tiltak og nettverksbygging, bidra til å bygge mat og
reiselivsdestinasjonen Nord-Norge.

Delmål:
• Sette søkelys på våre naturgitte Nordnorske ressurser med en bærekraftig tilnærming.
• Bidra til entreprenørskap og innovasjon innenfor mat, sjømat og reiselivsnæringen.
• Legge til rette for nettverksbygging og kontaktpunkt på tvers av både nasjonalitet og fagfelt.
• Bruke hele Nord-Norge som arena for tiltak.
• Tett samarbeid med Nordnorske næringsaktører, legge til rette for deres deltagelse og involvering.

Målene nås primært gjennom følgende under-prosjekt og aktiviteter:
ArktiskMat:
Prosjektet kommer til å samarbeide tett med ArktiskMat (AM), som har erfaring og fokus på både
kompetanseheving relatert til mat og matproduksjon og omdømmebygging av Nord-Norske ressurser. ArktiskMat
er et forum for alle som jobber med mat eller er interessert i å lære, samt knytte kontakter og nettverk.
ArktiskMat-«Roadshow»
ArktiskMat skal gjennomføre aktiviteter i form av workshops, konferanser og kurs i øvrige deler av Nord-Norge, i
tillegg til hovedarrangementet i Mosjøen.
Her ønsker vi å dra essensen ut av hovedarrangementet og utnytte de nettverk og synergier som er skapt. Her
skal vi oppsøke regioner, miljø og næringer i Nord-Norge. Vi skal ta ArktiskMat ut til dem.
Disse temakveldene skal ha en lav terskel for deltagelse og skal i stor grad knyttes opp til lokalt/regionalt
næringsliv og behov.
Vi har hatt dialog med næringen, både i Nordland og Troms og Finnmark hvor de signaliserer at et slikt initiativ er
ønsket.

Fagskole for Bærekraftige Matopplevelser:
Fagskole i Bærekraftige matopplevelser er et nytt utdanningstilbud innen bioøkonomi, som handler om
verdiskaping basert på fornybare ressurser. Natur- og kulturverdier representerer disse ressursene, og potensialet
for verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet er stort og ubenyttet. For å lykkes med en slik verdiskaping,
kreves samarbeid, nettverk og kompetanse som redskaper i produktutviklingen.
Studiets grunnfinansiering kommer gjennom offentlige og fylkeskommunale ordninger. Men studiet kommer til å
bygge på og gi synergier til Nordnorsk Matkompetanse. Nettverk, ressurser og tilgang til læringsarenaer,
opparbeidet gjennom f.eks ArktiskMat, vil bidra til å løfte studiet opp til det «ekstraordinære». Det vil også gi
næringsaktører innenfor fagfeltet matopplevelser, matproduksjon (sjømat og landbruk) og reiseliv en relevant
rolle og funksjon i studiet. Vi mener at det er viktig å knytte studentene opp imot næringen og næringen opp imot
studiet.

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. Gjennom kurs, test av utstyr og produksjonsmetoder og
kompetansehevende tiltak får de muligheten til å gjøre gode veloverveide valg.
Nordnorsk kompetansesenter for matproduksjon, lokalmat og matopplevelser er
per i dag godt i gang med utviklingen av lokaler, bl.a med ferdigstillingen av et helt
nytt melkeforedlingsanlegg (ysteri) og et påbegynt anlegg for honningproduksjon.
Et velfungerende anlegg for kornforedling og et for videreforedling av kjøtt og
fiskeprodukter bør også komme på plass før man er helt i mål.

Oppsummering
Prosjektet Nordnorsk Matkompetanse skal
bidra med tiltak og kompetanse til hele
verdikjeden, «fra jord og fjord til bord»
Prosjektet skal jobbe for å knytte sammen
primærnæringene og samiske aktører med
opplevelsesnæringen gjennom måltid og
måltidsopplevelsen. Vi kommer til å svare på
forventningene om å løfte Nord-Norge opp til
en internasjonal matdestinasjon (ref; Det
Nord-Norske mat og reiselivsprosjektet) og vi
kommer til å jobbe for å skaffe næringslivet
tilgang til kompetanse, nettverk og arenaer
for utvikling.

