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Trøndersk Matmanifest ble første gang laget i 2011, og var det første av sitt slag i verden. Det har 

fungert som et felles utgangspunkt i arbeidet for matregionen, og har gjort at ulike aktører har blitt 

omforent og ser i samme retning. Nå ser vi at Trøndelag har nådd mange av målene i Trøndersk 

Matmanifest og er klare for en ny fase i arbeidet. Vi har lagt bak oss et år hvor Trøndelag har hatt 

rollen som «Europeisk Gastronomisk Mathovedstad».  

 

Følgende punkter er foreslått til nytt Trøndersk matmanifest:  

1. Sikre bærekraftig forvaltning av ressursene 

2. Bygge kunnskapsbaserte, bærekraftige matsystem 

3. Trygge matsikkerheten 

4. Sikre rekruttering og kompetanse 

5. Styrke mangfold og særpreg fra hav til fjell 

6. Fremme matkultur og matidentitet 

7. Skape måltidsglede i hele livsløpet 

8. Bruke mat og drikke som attraksjon 

 

Trøndelag sørvest, Lakseregionen består av kommunene Skaun, Orkland, Heim, Aure, Hitra, Frøya, 

Rennebu, Rindal, Ørland og Surnadal. Det interkommunale samarbeidet i Trøndelag sørvest, 

Lakseregionen er organisert gjennom regionrådet. Regionrådet består av regionens ordførere som 

utøver stemmerett, og administrativ ledelse i kommunene med møte og talerett. Regionrådet har 

tett dialog med nasjonale og regionale myndigheter, organisasjoner og næringslivet.  

Regionrådet mener det er bra at det settes søkelys på Trøndersk Matmanifest, og at dette nå skal 

revideres.  Det er positivt at dette settes på dagsorden, og spesielt etter 2022 og erfaringer man har 

gjort seg med ERG. ERG har satt Trøndelag på det internasjonale matkartet, samtidig som vi har 

erfart hvor sårbar denne satsinger er. Regionrådet vedtok 23. september en uttalelse hvor man 

trekker opp noe av utfordringsbilde i denne satsingen.  Uttalelsen kan i sin helhet leses her  

 

Regionrådet ønsker å komme med følgende innspill:   

 

Søkelys på primærprodusentene, blå og grønn sektor  

Det er viktig og ikke glemme primærprodusenter, både fra grønn og blå næring.   

https://trondelagsorvest.no/nyheter/uttalelse-tr%C3%B8ndelag-er-europeisk-matregion-og-festen-er-i-gang-men-hva-s%C3%A5


 

 

Volumprodusentene er bærebjelken i bygdene. Det er de som gjør det mulig at 

nisjeproduksjonen kan holdes i gang på et europeisk toppnivå, og at reiselivsnæringa kan 

vise fram vakre og velstelte kulturlandskap.  

 

De fleste småskalaprodusenter er små og sårbare  

De fleste småskalaprodusentene er små og tar ut marginalt med inntekt fra denne 

produksjonen. Det er enda litt «mangesyssleri» over produksjonen, selv om man har 

jobbet lenge. Det går med mange timer i produksjon, markedsføring og administrasjon. 

Dette er et viktig perspektiv i videreutvikling av matproduksjonen i Trøndelag.  

 

Ta vare på eksisterende kunnskaps og innovasjonsmiljøer  

Det er brukt mange år på å bygge opp rådgivningstjenester for bygdenæringene og          

lokalmatprodusentene.  OI! Trøndersk mat og drikke ble etablert og Trøndersk 

Matfestival ble en arena.  Innovasjon Norge fikk virkemidler, og det samme fikk 

Statsforvalteren.  Matnavnet på Mære ble etablert som kompetansesenter. Det er viktig å 

styrke og videreutvikle eksiterende kompetansemiljøer framfor å etablere nye.  

 

Tverrfaglighet  

Trøndelag sørvest har arbeidet med langbord for eldre i forbindelse med ERG, i en 

videreføring må det arbeides mer med måltidsglede og mangfold i helseinstitusjoner. Her må 

arbeid med offentlige innkjøpsavtaler prioriteres. Det er også jobbet med koblinger mot mat 

og helsefaget gjennom et opplegg mot ungdomsskolene, gjennom laksedialogen jr.  Det er i 

denne sammenhengen viktig å sikre en tverrfaglig inngang til arbeider.  For å nå målene i 

matmanifestet må flere sektorer på banen!  

 

Ny forskrift og behov for investeringer  

I 2034 trer ny forskrift om hold av storfe i kraft.  Vi vet at en stor del av driftsapparatet i 

Trøndersk landbruk ikke tilfredsstiller disse kravene.  Det kan bli vanskelig å nå mål som; 

«Sikre rekruttering og kompetanse» og «Sikre bærekraftig forvaltning av ressursene» om en 

ikke sikrer investeringsvirkemidler sånn at de små og mellomstore brukene kan 

opprettholdes.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Kristin F. Strømskag, leder  

Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen  

 

 

         

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 


