
 
Hvem er foodiesene og hva forventer de at 
vi leverer?  
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     @aupet 
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Dagens reise 

www.innovasjonnorge.no 

1. Hvorfor har mat blitt så «hot» i reiselivet? 
2. Hva putter turistene i magen? 
3. Hva forventer #Foodies? 
4. 6 steg for å utvikle Norge for #Foodies? 

 
 

Foto: Tina Stafrèn/Visitnorway.com   
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“Gastronomy  
is a strategic element in 
defining the brand and image 
of their destination” 

46%  
av 

adventureturer
hadde 

matfokus “It`s  

all  
about the food! 
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«Food tourism is events, 
tours and workshops» 



C.H./Visit Norway  

20 mill. 

600.000 
reiser 

mat som 
primærfokus 

Kilde: UNWTO 2012 
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https://www.youtube.com/watch?v=UOlwkQEs3fE


Norske forbrukere etterspør lokalmat 

2012 2013 2014 2015 2016 

Omsetning norske 
spesialiteter 

2,8 mrd 3,02 mrd 3,9 mrd 4,4 mrd 4,8 

Årlig omsetningsvekst 6,7% 8,4% 16.5% 10,3% 8,8% 
Total vekst mat/drikke 5% 3,6% 5,5% 3,5 % 3,1% 

Foto: Tina Stafrèn, Espen Mills/Matlangsnasjonaleturistveger.no/Visitnorway.com  Kilde: Nielsen Scan Track, 52 rullerende uker per uke 39, 2016, omsetning av lokalmat i dagligvarehandelen.  



Ikke bare gjennom dagligvare... 

www.innovasjonnorge.no 

Gårds-
utsalg 

HORECA 

Foto: Espen Mills/Matlangsnasjonaleturistveger.no, Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com 
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Foto: C.H/visitnorway.com 

«– Lokalmat blir et viktig 
konkurransefortrinn for oss. Norsk 
reiseliv blir aldri billigst, men vi har 
verdens beste matfat som kan bidra 
til å styrke naturopplevelsen» 



www.innovasjonnorge.no 



www.innovasjonnorge.no 



Kilde: Turistundersøkelsen, sommersesongen 2014, Innovasjon Norge 
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2  
tonn 

blåskjell 



www.innovasjonnorge.no 



Hva putter turistene i magen? 



Hvor viktig er mat for valg av reisemål? 

Kilde: Innovasjon Norge (2011): Optima 

3: Russland 
4: Frankrike 

6: Storbritannia 

8: Tyskland og Nederland 

10: Sverige, Danmark og Norge 
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© Øyvind Heen  - Visitnorway.com 

Mat er en opplevelse 

48% 
av de 

utenlandske 
gjestene spiste 

lokal mat og 
drikke 

50% 
høyere 

totalforbruk 
reisefølge 

45% 
høyere 

totalforbruk 
reisefølge 33% 

av de norske 
gjestene spiste 

lokal mat og 
drikke 



Og fornøyde var de… stort sett 
Tilgangen til 

matopplevelser 

Utvalg av pakkereiser 

Pris vs kvalitet 

Foto: C H, Niels Jørgensen / www.visitnorway.com  

http://www.visitnorway.com/


Hvor spiser Norgesturisten? 

46% vegkroer/kafeteria 

35% enklere spisesteder 

25% finere restauranter 

• Foto: Terje Rakke/Nordic Life/Niels Jørgensen/www.visitnorway.com 
Kilde: TØI: Gjesteundersøkelsen 



Hva forventer #Foodies? 
1. Signaturretter  
2. Unike lokaliteter  
3. Kurs  
4. Spise hjemme hos 

 
Foodies ≠ Gourmet 

www.innovasjonnorge.no 



Hvordan utvikle Norge som en destinasjon for 
«foodies»? 



1: Man begynner med bonden 

www.innovasjonnorge.no 

Kompetansenavene Markedstjenester Finansiering, kompetanse, 
design- og 
markedsrådgiving 

http://www.bioforsk.no/ikbViewer/page/prosjekt/hovedtema?p_dimension_id=22106&p_menu_id=22117&p_sub_id=22107&p_dim2=22108


2: Tilgjengeliggjøre: digitalisere 

www.innovasjonnorge.no 



3: Vise frem og bygge omdømme 

www.innovasjonnorge.no 



4: Bygge stolthet 

www.innovasjonnorge.no 

Foto: Bocuse d’Or, Det norske måltid 
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5: Kurse kokker i bruk av lokalmat   



6: Utvikle måltidsopplevelser 



”Tourism is like 
fire. You can cook 
your dinner on it 
but if you are not 
careful it will burn 
your house down.”  
   
   
              Anonym  

   
   
  

Foto: istockphoto.com
/stur
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@aupet 
Takk for meg! 
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