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Mat med lokal identitet 
I Vestfold er det kort vei til markedet, og vi har mange næringsmiddelbedrifter i fylket som 
videreforedler lokalproduserte råvarer. For kjøtt (inkludert fugl), korn og grønnsaker er det stor 
aktivitet innen nyetableringer. Omdømmebygging av Vestfoldmat er viktig sammen med opplevelses- 
og reiselivsmarkedet og her finnes mange muligheter for utvikling. 
 
Mat med lokal identitet kommuniserer lokal matkultur, historie, design mv. med utgangspunkt i lokal 
råvarekvalitet og lokal tilvirkning. Produksjon av mat med lokal identitet har de siste 15 årene vært 
Landbruks- og matdepartementets viktigste satsingsområde for å utvikle nye næringer på 
matområdet, og for å gi større valgmuligheter og matmangfold. For å styrke helheten i landbruks- og 
matpolitikken, styrke norsk matkultur og stimulere til utvikling av nye produkter og 
konkurransedyktige matbedrifter, lanserte departementet i 2008 matstrategien Smaken av Norge. 
Innenfor denne strategien har Verdiskapingsprogrammet for matproduksjon (VSP-mat) vært 
departementets viktigste virkemiddel for å skape mangfold og kvalitet på matområdet. 
Verdiskapingsprogrammet ble etablert i 2001 og et hovedmål har vært å øke produksjon, omsetning 
og forbruk av mat med lokal identitet. Å bidra til økt verdiskaping i primærproduksjonen og økt 
lønnsomheten hos små og mellomstore matbedrifter har videre vært sentralt for programmet. 
Lokalmatprogrammet 2011 – 2012, har samme formål som VSP-mat, og retter seg i hovedsak mot 
matprodusenter som ønsker å tilby markedet unike produkter basert på norske landbruksråvarer. 
Hensikten med Lokalmatprogrammet er å øke verdiskapingen i primærproduksjonen og i 
foredlingsleddet, og være en pådriver for en omstilling av norsk landbruk gjennom mer innovasjon og 
produktmangfold.  
 
Arbeidet med lokal mat har pågått siden 2001. Det er utarbeidet matkart og opplevelseskart for å 
gjøre forbrukerne oppmerksom på produkter med lokal identitet. Siden 2007 har fylkesmannen 
administrert nettsiden www.vestfoldmat.no for å vise hva vi har av lokal mat. Ett av kravene for å 
profilere seg på nettsiden er at maten og råvaren må være produsert i Vestfold. Produkter som 
Stangekylling, Grøstadgris, Gårdsand, Kveldemel, Edel løk og Vestfoldsalat er kjente også utover vår 
region.  
 
Det er ca. 20 foretak som driver småskala gårdsutsalg og servering i Vestfold. 
 

http://www.vestfoldmat.no/

