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Norge – et mekka for sjømatelskere





Hva 
ønsker vi 
å oppnå?



Helhetlig
utvikling

Nasjonal reiselivsstrategi
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Presentation Title

Hele Norge. 
Hele året. 



Ikke flest mulig turister, men flere 

Kvalitetsturister
• Blir lengre
• Bruker mer penger
• Genuint nysgjerrige på lokal kultur
• Ønsker god kvalitet på mat, overnatting 

og opplevelser 



Restartprogrammet à Satsinger 2021-24 innenfor 6 
typer turisme Norge skal lykkes med

Adventureturisme

Aktivitetsturisme

MICE

Måltidsturisme 

Byturisme

Kunst- og kulturturisme  

Foto: Visit Norway





Hver restartsatsing vil inneholde fokus på:

Oppdatert og 
relevant innsikt og 

analyse om 
satsningsområdet

Kampanjer
Show-tell-sell

Always on
Webartikler, sosiale 

medier, PR, 
nyhetsbrev 

B2C/B2B, PPC, 
retargeting

Rådgivning og 
markedsinforma-
sjon til næringen 

Kartlegging og 
bearbeiding av 

operatører

Gjennomføring av 
operative 
aktiviteter

Digitale og fysiske 
webinarer / 
workshops/ 

visningsturer/ 
salgsturer

Kompetanse-
utvikling

(kurs)

Messer

Innspill på behov for 
produktutvikling

(finansiering, kurs)



Presentation Title

Sammen må vi se mulighetene



FOODIES – hvem er de, 
og hva ønsker de? 



Consumers who are deeply interested in exploring the world of food and beverages: 
Who have a desire to try new adventurous dishes, regularly seeking out specialties, a 
love for all things all-natural, or constantly staying up-to-date on the latest food trends 
and restaurant offerings.

To fuel their obsession, foodies will go to great lengths to find the most appetizing
and highest quality products they can. 

Not only gourmet or gastronome, foodies don’t limit their experiences solely to fine 
dining or specialty markets. Their adventures may also include local diners, food
trucks or out-of-the-way eateries.

For foodies, eating is more than just an act; it’s an experience. They revel in a meal
and consider all its facets including its ingredients, where they were sourced, 
preparation methods, who made the meal and their personal history. And, of course, 
food needs to appeal to all their senses, making taste, texture, aromas and 
presentation paramount. 

Kilde: https://www.grandecig.com/blog/the-foodie-revolution-attracting-and-appealing-to-the-growing-foodie-
segment
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Hva er matturisme – definisjoner 
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UNWTO: Turistaktiviteter som karakteriseres 
av den reisendes opplevelser knyttet til mat 
og matrelaterte produkter og aktiviteter 
under reisen.

UNWTO: Autentiske, tradisjonelle og/eller 
innovative kulinariske opplevelser. 
Matrelaterte opplevelser som ikke 
nødvendigvis inkluderer inntak av mat som 
hovedfokus: besøke lokale produsenter, delta 
i matfestivaler eller matlagingskurser.

UNWTO: Et konsept som 
innebærer opplevelse av 
læring, spisning, smaking og 
nytelse av den 
gastronomiske kulturen som 
er spesifikt for et sted. 

VisitDenmark: Matopplevelser, 
spise ute eller gastronomi som 
avgjørende eller av høy 
betydning for om respondenten 
vil/ville avholde ferie i 
landet/området. 

Innovasjon Norge:
De som reiser primært for matopplevelsen, 
men også viktig å se «foodies» som en del av 
et litt bredere perspektiv.

CBI: Oppleve 
smaken av et sted 
for å kunne 
oppleve følelsen 
av stedet. 

• Hvor high end kan det være? Fyrtårnet trekker 
bredden – både på produktutvikling og 
markedssiden – fokus på markedssiden.



Vil besøke Norge de neste 12 månedene Vil besøke Norge de neste 3 årene Vil besøke andre land
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«Taste of place to 
get a sense of place»

Hvilke typer opplevelser vil du oppsøke på den neste ferien din i utlandet / i Norge?
Prosentene viser gjennomsnittlig andel som svarer at de vil gjøre disse aktivitetene/opplevelsene på tvers av markedene

0% 100%

Alminnelige restauranter

Utforske lokal matkultur

Kjøpe lokale matprodukter som jeg kan 
ta med meg hjem

Eksklusive restauranter

Matlagingskurs, gårdsturisme, osv.

• Slik definerer World Food Travel 
Association matturisme. Det er 
en god beskrivelse for hva 
reisende ønsker å oppleve i 
Norge. 

• Mer enn 65 prosent av franske, 
engelske og tyske turister 
ønsker å utforske matkulturen i 
Norge. Det er ikke like viktig for 
svensker og dansker.

• De reisende fra alle markeder 
ønsker å ta med seg en smak av 
Norge hjem.

Denne siden ser på personer 
som er interessert i å reise 
til utlandet i løpet av de 
neste 3 årene



Lyse farger:
Interessert i å 
besøke Norge 
innenfor 3 år

Mørke farger:
Ikke interessert i å 
besøke Norge
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Oppsummering av resultater i et bredt perspektiv

Hvor store er målgruppene i de ulike markedene?

Romantik/luksus: Vurderer å dra på en romantisk ferie 
eller luksusferie de neste 12 måneder

High-end matturister: Vil besøke en high-end restaurant 
på sin neste utenlandsreise

Oppleve lokal kultur og atmosfære: Avgjørende for 
reisevalg at oppleve et bestemt steds lokale kultur og 
atmosfære

Arkitekturturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve 
spesiell arkitektur

Byturister: Avgjørende for reisevalg at besøke 
en bestemt by

Kunstturister: Avgjørende for reisevalg at oppleve kunst (f.eks. 
en bestemt utstilling eller museum) 

42% 40%
22% 24% 20% 16%

61% 59%

35% 33% 26% 21%

England

47% 44%

20% 21% 28% 20%

71% 66%

26% 31% 38%
26%

Nederland

53% 47%
20% 19% 21% 19%

71% 63%

28% 24% 27% 23%

Sverige

51% 48%
25% 20% 27% 21%

64% 60%

33% 25% 33% 26%

Tyskland

48% 46%
26% 22%

35% 28%

65% 62%

34% 28%
43%

34%

Frankrike

44% 41%

12% 18% 18% 18%

71% 64%

17%
27% 26% 26%

Danmark
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High-end matturister

5

1

2

3

4

Se nordlyset

Utforske lokal matkultur

Utendørsaktiviteter om sommeren 
(f.eks. fotturer, sykling, fiske og andre aktiviteter)

Oppleve historiske og kulturelle steder

Kjøpe lokale matprodukter som jeg kan ta 
med meg hjem

5

1

2

3

4

Italia

Spania

Frankrike

Hellas

Storbritannia

Topp 5 aktiviteter i Norge for de i målgruppen som vil 
besøke Norge (ut over eksklusive restauranter)

Top 5 destinasjoner der overveies eller 
planlegges

Demografiske karakteristika (Målgruppe / Alle aktive rejsende)

48%
/ 49%

kvinner 35%
har høy 
inntekt
/ 29% 35% 22% 17% 15% 11%

/ 25% / 18% 17% 22% 19%

18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 65 år 66+ år62%
10% 28%

58%
10% 32%

Vil besøke de næste 3
åren

Vil besøke de næste 12
måneder

Ikke interessert

135% af målgruppen placerer sig i de 30% med højeste indkomster

57%
37%

27% 24% 23% 22% 17%

51%
34% 25% 21% 20% 18% 14%

Oslo Bergen Trondh eim Tromsø Stavanger Kristiansand Bod ø

...de aktive reisende 
som vil oppsøke high-
end restauranter på sin 
neste utenlandsferie.

8% 21% 29%

Ikke interessert
i Norge

Interessert i
Norge
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High-end matturister

Gennemsn
it

High-end
mat

En ferie hvor jeg kan 
slappe av

Familieferie

En ferie hvor jeg oppdager 
og utforsker noe nytt

Kulturferie

Aktivitetsferie

Romantisk ferie

En ferie hvor jeg kan møte
nye mennesker

Luksusferie

En ferie som gir meg 
adrenalinkick

Hvor godt stemmer følgende ferietyper med de utenlandsreisene du forventer å dra på de neste 12 månedene?
Velg de viktigste

0% 100%

High-end mat er de 
aktive reisende, som vil 
oppsøke high-end 
restauranter på deres 
neste utenlandsferie



• Råvarer i verdensklasse
• Mat- og drikkeprodusenter i verdensklasse
• Omgivelser i verdensklasse
----> (Sjø)matopplevelser i verdensklasse





OBS: Korrekt registrering!



Tusen takk!
www.innovasjonnorge.no


