
 

Invitasjon til fagdag og besøk på 

Internasjonale Grüne Woche i Berlin 
fredag 28.januar 2022, kl. 9.00 til 15.00 

 

 

Trøndelag er valgt ut som en av to regioner som skal representere Norge under 

Grüne Woche i januar 2022. I den anledning inviterer vi til fagdag og besøk på 

messa. Tema for fagdagen er Trøndelag som Europeisk matregion og 

mulighetene som ligger i dette.  

 

Program (vi tar forbehold om mindre endringer):  

 

Trøndelag som Europeisk Matregion  
Hva betyr ERG for den enkelte kommune og for fylke som helhet? Hvordan kan vi utnytte statusen til 

fulle – i 2022 og framover? V/May Britt Hansen, prosjektleder for ERG, Trøndelag Fylkeskommune 

 

Hva skjer i Trøndelag i ERG året 2022 
Hvilke aktiviteter skjer rundt om i Trøndelag i 2022, og hvordan skal vi skape enda mer matglede, 

stolthet og engasjement hos både trøndere og tilreisende? V/lokale prosjektleder for ERG  

 

Regionene som bærebjelke i matnasjonen Norge 
Hvordan forsterke og bygge videre på det som gjøres lokalt og regionalt, og hvor går veien videre for 

Norge som matnasjon? V/LMD  

 

Internasjonale markeder – hvordan nå ut? 
Hvordan skal vi nå ut til internasjonale markeder med lokalmat og reiseliv og hva er de viktigste 

trendene og utviklingstrekkene framover? V/Bente Bratland Holm, Direktør reiseliv i IN  

 

Trøndelag på Grüne Woche 
Hva møter oss på den norske stand, og hvilke produsenter, produkter og opplevelser er valgt ut for å 

profilere Trøndelag i Berlin. V/Brit Melting, Oi! Trøndersk Mat og Drikke 

 

Tur til Messe Berlin 
Vi avslutter fagprogrammet med felles tur til den norske standen og Messe Berlin. Der får vi en 

orientering, og det blir muligheter for å smake og la seg inspirere av matkultur fra alle 

verdenshjørner.  
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Praktiske opplysninger: 
 
Tid: Fredag 28.januar 2022, fra kl. 9.00 til 15.00 
 
Sted: Berlin. Første del av fagdagen blir på Hotell Crowne Plaza, Potsdamer Platz. Vi avslutter 
fagdagen med besøk på IGW – Messe Berlin (åpningstid fredag 28.januar er 10.00 – 20.00)  
 
Tema: Trøndelag som Europeisk matregion 
 
Målgruppe: Destinasjonsselskap og produsenter som deltar med produkter eller opplevelser på 
stand under messa i Berlin, samt ordførere, fylkespolitikere, regionale prosjektledere for ERG og 
daglige ledere for regionrådene 
 
Påmelding: I kursportalen hos Statsforvalteren i Trøndelag.  
 
Påmeldingsfrist: 1.desember. NB! Det stilles krav om gyldig coronapass 
 
Pris: Det er ingen deltakeravgift for å delta på fagdagen. Fagdagen inkluderer også lunsj, felles 
transport fra hotellet til Messe Berlin, samt inngang til messa.  
 
Flyreise tur/retur Berlin: Flyreise tur/retur Berlin inngår ikke. NB! Dette må ordnes og betales av 
hver enkelt. Det er lurt å bestille flyreise så fort som mulig! 
 
Overnatting: Det er reservert overnatting ved Crowne Plaza der resten av den norske 
delegasjonen bor under oppholdet. Når du melder deg på i kursportalen må du krysse av for om 
du ønsker å benytte deg av et av rommene som er reservert ved Crowne Plaza. NB! Overnatting 
betales av hver enkelt.  
 
Arrangør: Statsforvalteren i Trøndelag, Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge og Oi! 
Trøndersk Mat og Drikke 

 

 
Den norske delegasjonen på Grüne Woche er et ledd i å bygge Norge som mat- og reiselivsnasjon. 

Norges deltakelse skal bidra til å styrke omdømmet for norsk mat og reiseliv. Målet er å fremme 

samarbeid og nyskaping på tvers av geografiske grenser og næringer. 

 

Grüne Woche i Berlin er en av verdens største forbrukermesser for landbruk, mat og reiseliv. 

Landbruks- og matdepartementet står bak den norske deltakelsen, sammen med Innovasjon Norge 

og Norges ambassade i Berlin.  

 

Les mer her:  

https://www.gruenewoche.de/  

 

https://www.gruenewoche.de/

