
                  

 

 

Reiselivs- og lokalmatsatsingen i Oppland 

2017 - 2020 
 

Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 2 

 

Innledning:  

Fylkesmannen i Oppland, Oppland fylkeskommune og Innovasjon Norge i Oppland er alle 

offentlige aktører som har oppgaver innenfor mat- og reiselivssatsingen i Oppland. Aktørene 

har ulike roller i denne sammenhengen, og det er derfor viktig at innsatsen på lokal mat og 

lokal matforedling samt innsatsen på landbruksbasert reiseliv i Oppland blir samordnet slik at 

bedriftene får best mulig hjelp og bistand i utviklingen av sine bedrifter. Gjennom en 

koordinert innsats skal det offentlige bli mer målretta i satsingen, slik at en oppnår ønsket 

utvikling på en mest effektiv måte. 

 

Grunnlaget for arbeidet ligger i de eksisterende strategier og planverk for næringsutvikling i 

Oppland, bl.a. Regionalt bygdeutviklingsprogram for Oppland.  

 
Nasjonalt er målene for lokal matproduksjon nedfelt i flere meldinger, så som Velkommen til 

bords, Meld.St.9, Landbruks- og matpolitikken, Ta landet i bruk! Landbruks- og mat-

departementets strategi for næringsutvikling 2007-2009, Smaken av Norge, LMD’s matstrategi, 

Garden som mål – marknaden som ressurs, Meld.St.31, Destinasjon Norge, nasjonal strategi for 

reiselivsnæringen og Regional planstrategi 2012 – 2016. Sist ut er Meld. St. 11, Endring og 

utvikling, Landbruks- og matdepartementet 2016-2017.  

 

Når det gjelder landbruksbasert reiseliv, har Landbruks- og matdepartementet kommet med en 

egen strategi, Opplevingar for ein kvar smak. 

 

Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland skal angi mål og 

satsingsområder som skal prioriteres for å øke antall og sikre konkurransekraft og lønnsomhet 

for lokalmatprodusenter og bedrifter som serverer lokalmat i Oppland.  

 

For å lykkes er det viktig at offentlige og private aktører bidrar for å nå hovedmålet gjennom å 

samarbeide aktivt. 
 

Gjennomføring 

Samarbeidsplan for lokalmat og landbruksbasert reiseliv i Oppland er et overordna dokument 

som legger føringer for satsingsområder som partnerskapet i felleskap har blitt enige om. 

Gjennomføring av tiltak knyttet opp mot strategien blir lagt fram i handlingsplaner.  

Avklaring av roller i regionalt partnerskap: 
 Innovasjon Norge i Oppland 

- bedriftsrettede virkemidler og veiledning knytta til disse. 

 

 Oppland Fylkeskommune 

- fokus på omdømme og kompetanse samt regional utvikling og 

markedsføringsarbeid. 

 

 Fylkesmannen i Oppland 

- tilretteleggings- utrednings- og mobiliseringsmidler, samt veiledning knytta til 

disse. Mobiliseringsarbeid. 

 

Partnerskapet har felles ansvar for oppfølging av samarbeidet gjennom utarbeidelse av 

handlingsplaner.  
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Hedmark og Oppland er enige om å samarbeide om enkelttiltak der det er hensiktsmessig.  

Hovedmål:  
 

 

 

En ønsker gjennom dette å legge til rette for flere produsenter, flere produkt, bedre 

lønnsomheten hos den enkelte produsent, bedre markedstilgang og økt tilgjengelighet.  

 

De viktigste verktøyene for arbeidet er BU-midlene og utviklingsprogram for landbruks- og 

reindriftsbasert vekst og verdiskaping. Utviklingsprogram for landbruks- og reindriftsbasert 

vekst og verdiskaping har følgende innsatsområder: 

 

 Lokalmatprogrammet 

 Kompetansetilbud 

 Omdømmebygging 

 

Programmet administreres av Innovasjon Norge og omtalen finnes her: 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/nye-lokalmat-sider/ 

 

Målgruppe: 
 

 

 

Status: 
Bedrifter 

Størrelsen på bedriftene er små og lønnsomheten er moderat. I følge oversikten Fylkesmannen 

sitter inne med så er det i underkant av 200 lokalmatprodusenter i Oppland. I følge SSB er det 

200 gårder som driver med en eller annen form for reiseliv.  

.  

Nettverk 

I 2017 har vi registrert en del nettverk, bl.a:  

- Gudbrandsdalsmat 

- Mat frå Valdres  

- Bondens Marked, Lillehammer 

- Hanen 

- Mjøsgårdene 

- Valdreskvalitet 

Øke konkurransekraften for lokalmatprodusenter og 

landbruksbasert reiseliv samt stimulere reiselivet til å være en 

aktiv bruker av lokalmat.  

Enkeltbedrifter, produsentsammenslutninger og regionale matnettverk som ser 

muligheter og vil satse. 

Reiselivsbedrifter som sammen med produsenter satser på lokalmat/matkultur i 

menyene. 

http://www.innovasjonnorge.no/no/landbruk/Tjenester/nye-lokalmat-sider/
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- Mat fra Hadeland  

- Mat fra Toten 

- Mat i Land 

- Kurv fra Valdres 

- Valdres Rakfisk 

Lista er ikke utfyllende 

Strategier: 

Omdømmebygging:  

 

Partnerskapet vil arbeide med å synliggjøre gode eksempler gjennom mer aktiv bruk av lokale 

produkt i ulike arrangement. 

 

Omdømme baseres på: 

Omdømme oppstår i skjæringspunktet mellom forventninger og opplevelser. Det er altså ikke 

bare hva som leveres (opplevelsen) som avgjør omdømmet, men kanskje snarere hva som 

leveres i forhold til hva som ble lovet (forventningene).  

 

Det er viktig å bygge omdømme gjennom gode eksempler på produsenter og nettverk som 

leverer varer og tjenester som kunden er fornøyd med. 

 

 

Kompetanse: 

 

 

Partnerskapet vil legge vekt på oppfølging av produsenter som har ønske om og viser vilje til 

vekst gjennom markedsorientering, produkttilpassing, distribusjonsløsninger og 

nettverksarbeid. 

 

Partnerskapet vil bidra med egen kompetanse, eventuelt kurs og kompetansetiltak lokalt etter 

behov. Partnerskapet vil og kunne videreformidle kontakt til aktuelle kompetansemiljø. De 

viktigste kompetansemiljøer for oss er: 

 

1. Matnavet. Produsentene på Østlandet er knytta til Kompetansenettverket for småskala 

matproduksjon region øst (Nofima mat). Her gis bedriftene tilbud om gratis besøk av 

rådgiver som gir råd om vegen videre.   

Se: https://nofima.no/program/lokalmatprogrammet/  

 

2. Matmerk har ansvar for forvaltning og videreutvikling av Kvalitetssystem i 

Landbruket (KSL), merkeordningen Spesialitet, den offentlige lovbaserte 

merkeordningen Beskyttede betegnelser og NYT Norge. Matmerk har og fått ansvaret 

Produsent, selger og servitør skal være stolte av varene fra Oppland og forbruker 

skal sitte igjen med en positiv opplevelse.  

Øke produsentenes kompetanse innen produktutvikling, produksjon, økonomi, 

markedstilpassing og nettverksbygging. Videre øke reiselivsbedriftenes kompetanse 

og bevissthet på lokalmat. 

https://nofima.no/program/lokalmatprogrammet/
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for et prosjekt for markedstjenester til lokalmatprodusenter. Se 

http://www.matmerk.no 

 

3. De videregående skoler er viktige aktører for formidling og opplæring innen lokal mat, 

mattradisjoner og reiseliv. Det er mulig å videreutvikle skolene til ”kompetansesenter” 

for lokale matprodusenter. 

 

 

 

Mobilisering: 

 

 

 

 

 

Ved å ha sterke og levedyktige nettverk, både lokalt og regionalt, vil det sikre eksisterende 

bedrifters muligheter for vekst og videreutvikling. For nye bedrifter vil slike nettverk være 

viktig for tilgang til markedet samt en arena for erfaringsutveksling. 

 

 

Økt salg og tilgjengelighet: 

 

Vi har i Oppland mange produsenter og et rikt utvalg av produkter. Mange av produsentene er 

små med begrenset produksjon. Tilgang til plass og oppfølging i butikk vil for mange av disse 

være vanskelig. I tilegg vil butikkjedene etter hvert stille strengere krav til godkjenning, 

merking og sikkerhet.  

I samarbeid med nettverk, enkeltprodusenter og andre samarbeidspartnere vil en arbeide for å 

få lokal mat ut i butikk og tilgjengelig for reiselivsbedrifter.  

 

Stimulere til nyetableringer samt styrking og videreutvikling av eksisterende 

nettverk til økonomisk levedyktige organisasjoner. Videre stimulere reiselivet 

til i større grad å bruke lokalmat på sine menyer. 

Støtte opp om tiltak som fører til at lokal mat er tilgjengelig for serveringsbedrifter 

og er å få kjøpt i butikk. 

http://www.matmerk.no/

