
 

Fagprogram torsdag 26.januar 2023 

Regionene som bærebjelke i en bærekraftig 

norsk matnasjon  
Den Norske Ambassaden 09.00 til 13.15, Messe Berlin 14.00 til 18.00 

Møteleder: Tore Bjørkli, landbruksdirektør hos Statsforvalteren i Trøndelag 

 

 
9.00  
 

Velkommen til Berlin  
v/møteleder Tore Bjørkli og representant fra den norske ambassaden  
 

9.15  Trøndersk Matmanifest anno 2023 – hvordan rigger vi oss videre for en styrket mat- og 
drikkeregion 
I 2011 fikk Trøndelag eget matmanifest, som første region i verden. I 2022 har 
matmanifestet gjennomgått en aldri så liten oppgradering og nå er resultatet klart 

- Relansering og presentasjon av Trøndersk Matmanifest anno 2023 

- Hvilke endringer er gjort og hvorfor? 

- Fra intensjon til handling; hvordan skal dette bidra til nye løft for matregion 

Trøndelag 

v/Per Olav Hopsø, leder i hovedutvalg for næring i Trøndelag fylkeskommune, Kristine Rise, 
Oi! Trøndersk mat og drikke, m.fl. 
 

9.50  
 

Norsk matproduksjon i et globalt perspektiv – hvordan ruster vi oss framover? 
Om trender, utfordringer og muligheter i ei urolig tid. 
v/Christian Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse 
 

10.35  
 

Pause 

11.00  
 
 

Den store lokalmat- og drikkesatsingen – Fjord Norge som en destinasjon for mat og 
drikke 
- Lokalmat i hverdagen – fra gode ambisjoner til praktisk realisme på et hotellkjøkken i 

Flåm, v/kjøkkensjef Bjarte Finne, Fretheim hotel 

- Utvikling av en reisedestinasjon – en ny bedrift som er med på å bygge et helhetlig 

opplevelsestilbud – daglig leder Per Espen Thorgersen, Eggen Restaurant 

- Vi bidrar til å utvikle Fjord Norge til en sterk reiselivs- og matdestinasjon gjennom 

kunnskap, inspirasjon og tett samarbeid, v/Ingerid Wembstad, Matarena AS 

 

11.30 
 
 
 

Spis verden bedre! 
Hvordan kan vi sammen sette en ny standard for offentlige måltid 
Ann Kristin Wang, Matvalget 

12.00  Omdømmebygging gjennom IGW 
- Hvorfor er vi på IGW, hvordan har vi jobbet med dette over tid – og hvilke resultat har 

vi oppnådd? V/prosjektleder for den trønderske deltagelsen Brit Melting, Oi! 

Trøndersk mat og drikke  
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12.15 
 

Enkel lunsj 

13.15  Felles transport til Messe Berlin – buss er bestilt! 
 

14.00 
 
 

Besøk på Messe Berlin og den norske standen 
- 14.30: Velkommen til den norske standen – smaksprøver og mingling 

- 15.00 til 17.00: Deltagerne får vandre rundt på messa på egen hånd 

- (17.00: Vi jobber med å få til felles middag ved den norske restauranten, ikke avklart 

ennå) 

 

18.00 Hver enkelt ordner retur til hotellet 
 

19.00 Felles samling for de norske deltagerne ved Hotell Crowne Plaza, i regi av Innovasjon Norge 
sentralt 

 

 
Diverse adresser:  
 
Den Norske Ambassaden i Berlin 
Rauchstraβe 1 
10787 Berlin 
 
Messe Berlin 
Messedamm 22 
14055 Berlin 
 
Crowne Plaza Berlin City Centre 
Nürnberger Strasse 65, Berlin 

 

 
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/

