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Nytt år og nye muligheter for faglig 
utvikling i Matarenas Kompetanse-
nettverk 2021!

Vi setter stor pris på å ha dere med i nettverket, og 

gleder oss til kunnskapsreisen, samarbeidet og den 

gode erfaringsdelingen mellom medlemmene. 

 

Dere som er med i nettverket viser virkelig vilje og 

evne til å satse, og til å omstille dere i takt med nye 

tider og markeder. Dere ser verdien av det gode 

nettverket og samarbeidsmulighetene - med andre 

produsenter, med kokker/restauranter og andre 

aktører i verdikjeden for lokal mat og drikke. 

 

Faglig påfyll og samarbeid skal gi din bedrift økt 

lønnsomhet og bidra til økt verdiskapning for hele 

næringen i Vestland.

Sammen blir vi sterkere – 
og har det kjekkere!

Åkre Gård - Edel Sider - foto: Gunn G. Elton

Matarenas Kompetansenettverk 
- overordnet MÅL/AMBISJON: 

Gjennom faglig kompetanse og samarbeid 
skal Matarenas Kompetansenettverk bidra 
til økt innovasjons- og omstillingsevne hos 
sine medlemmer. 

Din bedrift skal oppleve økt lønnsomhet og 
synlighet for din bedrift og dine produkter. 
Sammen skal vi løfte frem Vestland som den 
fremste regionen av bærekraftig lokal mat- 
og drikkeproduksjon i Norge og Norden.
 

Medlemsskapet i Matarenas 
Kompetansenenettverk gir deg:  
• Tilgang til nettverk med lokale mat- og drikke-
  produsenter og spisesteder med høy kompetanse og    
  fokus på lokale råvarer. Samarbeid i hele verdikjeden  
  gir mulighet for erfaringsutveksling og kompetanse-
  heving innen produkt, marked og kvalitet.

• Tilgang til ulike møteplasser som faglige kurs og     
  samlinger, studieturer, produktutviklingsworkshops     
  og deltakelse på festivaler.  
  Mulighet for å profilere egne produkter når det  
  passer med målgruppe og tema.  

• Tilgang til dyktige kokker i forbindelse med 
  produktutvikling og ulike arrangement. 

• Profilering på matarena.no som inkluderer  
  presentasjon av bedrift, samt profilering i  
  sosiale medier.
 
• Nytte av aktivt PR-arbeid, bistand ved pressekontakt.

• Tilgang til alt materiell i Matarenas kompetanse-
  samlinger (legges på matarena.no). 

• Naturlig samarbeidspartner ved ulike 
  matarrangement Matarena har ansvar for. 

Priser 2021 for bedriftens medlems-
skap i Matarenas Kompetansenettverk:

Bedrifter med omsetning under 1 million:  kr. 4000,-
Bedrifter med omsetning fra 1 mill. - 5. mill.: kr. 6000,-
Bedrifter med omsetning over 5. millioner:  kr. 8000,-
+ mva
 
Medlemskapet er løpende og det betales medlemskap per kalenderår.
Oppsigelse av medlemskapet må skje senest innen 1. oktober for den 
påfølgende kontraktsperioden.

Takk til våre samarbeidspartner:



Program 2021
Matarenas kompetansenettverk

DATO AKTIVITET TYPE 
SAMLING

FOR 
HVEM

11. januar Bli god på nett 2 - Sosiale medier kurs:  
Søkeoptimalisering, bilde- og film, markedsføring i sosiale medier  
(del 2 av kurs holdt i 2020).

Digital  Felles for 
MK og SAK

18. - 19. januar Ta kontroll på økonomien: Digitalt kurs med fokus på likviditetsstyring og 
budsjetteringsverktøy. I dette webinaret tar vi for oss en kalkyle som analyserer de 
ulike varene bedriften din selger, for så å finne ut hvilke produkter som genererer 
best dekningsbidrag. Én til én oppfølgning i etterkant for dem som ønsker dette.

Digital  MK og SAK

Hele våren Kokk-Bonde prosjekt #2
I samarbeid med Vestland Fylkeskommune tilbyr Matarena ny runde i det populære 
kokk-bonde prosjektet.
Denne aktiviteten vil pågå hele våren, og tilbys lokale- mat og drikkeprodusenter i 
MK.  

Kokk-bonde 
workshops på 
gårdene

MK 
i samarbeid 
med SAK 
kokker

15. - 16. februar 2 dagers kompetansesamling - distribusjon:

I forkant av samlingen tar vi i MK et felles nettmøte og avklarer hva vi ønsker 
at grossistene og innkjøpskjedene skal sette fokus på og informere om på samlingen.

Foreløpig agenda:

Mandag 15. februar - HoReCa: 
Presentasjon av Matarenas forprosjekt: 
”Hvordan kan lokalmatprodusenter få økt markedstilgang i Horeca-markedet.”
Her gir vi også en oversikt over hvilke innkjøpsordninger som benyttes hos  
innkjøpere hos noen av SAK restaurantene samt deres innspill til mulige andre 
løsninger og forbedringer. 
 
- Innkjøpskjeder/grossister presenterer mulighetene og utfordringene via deres   
kjeder. Spesialgrossisten Troye, NHO Reiseliv, Nores og Gress inviteres.  
 
Hva kan være riktig kanal for din lokalmatbedrift? 
v/ Dagfinn Pedersen, Matmerk 
Praktisk tilnærming til kjedene. Forslag til fremgangsmåte, forhandlinger, fordeler og 
ulemper, lønnsomhetskrav for begge parter.  
Alternative kanaler – veier inn til Horeca-markedet. 
 
Tirsdag 16. februar - Dagligvare:
Hvordan få innpass i dagligvaremarkedet v/ Dagfinn Pedersen, Matmerk.
Hva kreves av registreringer (her gis det en komplett oversikt).
Krav til lønnsomhet – og salg ut av butikk.
 
Spesialgrossisten Troye presenterer muligheter i deres system.
Eivind Haalien, NorgesGruppens produktgruppesjef for lokalmat og spesialiteter, 
presenterer muligheter hos Meny/ Norgesgruppen. 

Digital  MK

18. - 20. februar Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på: Bergen Sjømatfestival 

Sesonglansering Smak på vinteren. Lanseringsfest i fiskehandelen og på restaurant. 
Sjømatfest med sesongens beste råvarer. 

Aktivitet på 
restaurantene i 
Bergen

MK og SAK

MK=Matarenas Kompetansenettverk
SAK=Smak av kysten



DATO AKTIVITET TYPE 
SAMLING

FOR 
HVEM

9. - 10. mars Vertskapskurs: Hvordan skaper vi en kultur som styrker relasjoner til både 
kunder og medarbeidere? Kurset skal gi dere inspirasjon, kunnskap og 
verktøy til bruk for utviklingen av deres personlige vertskap, og i arbeidet 
med å skape en strategi for en velkommende kultur i virksomheten.  
Kurset passer for alle bedriftene i kompetansenettverket.  
Det blir en oppfølgningsdag 3 ca. 6 uker etter denne samlingen. 

Digital 
 

MK og SAK

Slutten av mars Smak av kysten aktivitet hvor siderprodusenter kobles på:
Seafood and cider makers dinner: Bransjetreff og publikumsarrangement med 
fokus på sjømat og sider i kombinasjon. Samarbeid med Fursetgruppen/ Sjømagasinet.

Aktivitet på 
Fursetgruppen/ 
Sjømagasinet i 
Oslo

MK og SAK

22. mars Bli god på nett #2 - Søkeoptimalisering, bilde- og film, markedsføring i sosiale 
medier. (Dette kurset ble også holdt 11. januar.)

Digital MK og SAK

2 dager i april, 
uke 15

2 dagers studietur for alle deltakere i MK ut til noen utvalgte lokalmat-
produsenter i kompetansenettverket. 
Her blir kokker i SAK invitert med.  Dersom smittesituasjonen gjør at vi ikke kan 
gjennomføre turen vil vi utsette denne til høsten/så snart det lar seg gjøre. 

Studietur MK og SAK

5. - 8. mai Hardanger Internasjonale Siderfest
Årets store happening i Odda, Hardanger – ca. 25 siderprodusenter fra hele landet 
deltar på Hardanger Internasjonale Siderfest. 
Fagsamling: 5. – 6. mai og for publikum 7. – 8. mai.
Invitasjon kommer også til lokalmatprodusenter som kan selge lokale råvarer og 
produkter på siderfesten lørdag 8. mai i Odda. Se info her: https://www.siderfest.no/

Siderfest MK
SAK kokker 
kobles på

12. juni Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på: Sesonglansering Smak på sommeren.  
Lanseringsfest i fiskehandelen og på restaurant. 
Sjømatfest med sesongens beste råvarer.   

Aktivitet på 
restaurantene  

MK og SAK

1. september Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på: Sesonglansering Smak på høsten. Lanseringsfest i fiskehandelen og 
på restaurant. Sjømatfest med sesongens beste råvarer. 

Aktivitet på 
restaurantene

3. - 4. september Bergen Matfestival 2021 
Hold av dato til årets store høydepunkt :) 

Festival Lokal mat og 
drikke

16. - 18. 
september 

Sider-VM i Bergen og Norsk Siderfestival i Grieghallen (festival 17. - 18. 
september) - festivalaktiviteter og menyer på restaurantene i Bergen og Vestland.
Lokalmatprodusenter i MK kobles på.

Sider VM og 
festival

MK og SAK

Slutten av  
september. 
Dato kommer.

Felles inspirasjonssamling for Matarenas Kompetansenettverk og 
Smak av kysten. Program kommer. 2 dagers nettverkssamling.

Fysisk samling i 
Bergen

MK og SAK

Oktober Studietur til produsenter i nettverket. 
(studietur til Bornholm utsettes til 2022 slik at vi er sikker på at den kan gjennomføres 
i forhold til Covid-19 situasjonen).

Studietur MK

25. oktober Kreativ workshop for lokalmatprodusenter og kokker. 
Arrangeres hos Spesialgrossisten Troye på Kokstad.

Fysisk samling MK og SAK

November Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på restaurantene: Østersfest. 

Aktivitet på 
restaurantene

MK og SAK

Program 2021
Matarenas kompetansenettverk

MK=Matarenas Kompetansenettverk
SAK=Smak av kysten

https://www.siderfest.no/


DATO AKTIVITET TYPE 
SAMLING

FOR 
HVEM

9. - 10. mars Vertskapskurs: Hvordan skaper vi en kultur som styrker relasjoner til både 
kunder og medarbeidere? Kurset skal gi dere inspirasjon, kunnskap og 
verktøy til bruk for utviklingen av deres personlige vertskap, og i arbeidet 
med å skape en strategi for en velkommende kultur i virksomheten.  
Kurset passer for alle bedriftene i kompetansenettverket.  
Det blir en oppfølgningsdag 3 ca. 6 uker etter denne samlingen. 

Digital 
 

MK og SAK

Slutten av mars Smak av kysten aktivitet hvor siderprodusenter kobles på:
Seafood and cider makers dinner: Bransjetreff og publikumsarrangement med 
fokus på sjømat og sider i kombinasjon. Samarbeid med Fursetgruppen/ Sjømagasinet.

Aktivitet på 
Fursetgruppen/ 
Sjømagasinet i 
Oslo

MK og SAK

22. mars Bli god på nett #2 - Søkeoptimalisering, bilde- og film, markedsføring i sosiale 
medier. (Dette kurset ble også holdt 11. januar.)

Digital MK og SAK

2 dager i april, 
uke 15

2 dagers studietur for alle deltakere i MK ut til noen utvalgte lokalmat-
produsenter i kompetansenettverket. 
Her blir kokker i SAK invitert med.  Dersom smittesituasjonen gjør at vi ikke kan 
gjennomføre turen vil vi utsette denne til høsten/så snart det lar seg gjøre. 

Studietur MK og SAK

5. - 8. mai Hardanger Internasjonale Siderfest
Årets store happening i Odda, Hardanger – ca. 25 siderprodusenter fra hele landet 
deltar på Hardanger Internasjonale Siderfest. 
Fagsamling: 5. – 6. mai og for publikum 7. – 8. mai.
Invitasjon kommer også til lokalmatprodusenter som kan selge lokale råvarer og 
produkter på siderfesten lørdag 8. mai i Odda. Se info her: https://www.siderfest.no/

Siderfest MK
SAK kokker 
kobles på

12. juni Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på: Sesonglansering Smak på sommeren.  
Lanseringsfest i fiskehandelen og på restaurant. 
Sjømatfest med sesongens beste råvarer.   

Aktivitet på 
restaurantene  

MK og SAK

1. september Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på: Sesonglansering Smak på høsten. Lanseringsfest i fiskehandelen og 
på restaurant. Sjømatfest med sesongens beste råvarer. 

Aktivitet på 
restaurantene

3. - 4. september Bergen Matfestival 2021 
Hold av dato til årets store høydepunkt :) 

Festival Lokal mat og 
drikke

16. - 18. 
september 

Sider-VM i Bergen og Norsk Siderfestival i Grieghallen (festival 17. - 18. 
september) - festivalaktiviteter og menyer på restaurantene i Bergen og Vestland.
Lokalmatprodusenter i MK kobles på.

Sider VM og 
festival

MK og SAK

Slutten av  
september. 
Dato kommer.

Felles inspirasjonssamling for Matarenas Kompetansenettverk og 
Smak av kysten. Program kommer. 2 dagers nettverkssamling.

Fysisk samling i 
Bergen

MK og SAK

Oktober Studietur til produsenter i nettverket. 
(studietur til Bornholm utsettes til 2022 slik at vi er sikker på at den kan gjennomføres 
i forhold til Covid-19 situasjonen).

Studietur MK

25. oktober Kreativ workshop for lokalmatprodusenter og kokker. 
Arrangeres hos Spesialgrossisten Troye på Kokstad.

Fysisk samling MK og SAK

November Smak av kysten aktivitet hvor sider, øl og andre aktuelle lokalmatprodusenter 
kobles på restaurantene: Østersfest. 

Aktivitet på 
restaurantene

MK og SAK

«Å vere med på det Matarena lagar til, gjev meg «Å vere med på det Matarena lagar til, gjev meg 
relevant fagleg påfyll samt inspirasjon til vidare satsing. relevant fagleg påfyll samt inspirasjon til vidare satsing. 
Matarena er i tillegg truleg den dyktigaste nettverks-Matarena er i tillegg truleg den dyktigaste nettverks-
byggaren på Vestlandet for vår bransje.»byggaren på Vestlandet for vår bransje.»
Olav Bleie, Alde SiderOlav Bleie, Alde Sider

• • •• • •

«Matarena har fått en god posisjon og tilslutning fra «Matarena har fått en god posisjon og tilslutning fra 
næringen og er en samlende kraft i regionen.  næringen og er en samlende kraft i regionen.  
Dette gjør det mulig å løfte i lag..»Dette gjør det mulig å løfte i lag..»
Odd Ohnstad, Haugen GardsmatOdd Ohnstad, Haugen Gardsmat

Odd Ohnstad, Haugen Gardsmat
Morten Tungesvik, Bare Vestland/ Bare Bergenske

«Matarena sitt kompetanseprogram har vært en nøk-«Matarena sitt kompetanseprogram har vært en nøk-
kelressurs for oss og vår utvikling. Både pga det faglige kelressurs for oss og vår utvikling. Både pga det faglige 
innholdet og fordi vi får ta del i et allsidig nettverk med innholdet og fordi vi får ta del i et allsidig nettverk med 
høy faglig- og kreativ kompetanse. Vi deltar i kompe-høy faglig- og kreativ kompetanse. Vi deltar i kompe-
tansenettverket fordi vi lærer mye, blir inspirert og vi tansenettverket fordi vi lærer mye, blir inspirert og vi 
har stor påvirkningskraft på hvilke problem-har stor påvirkningskraft på hvilke problem-
stillinger vi ønsker å lære mer om.»stillinger vi ønsker å lære mer om.»
Maya Riise, Nordre Solend Gård Maya Riise, Nordre Solend Gård 

• • •• • •

«Matarena er en samlende kraft for lokalmatnæringen, «Matarena er en samlende kraft for lokalmatnæringen, 
og har bred oppslutning hos både produsenter og og har bred oppslutning hos både produsenter og 
HoReCa. Viktig at en samler seg om en aktør som HoReCa. Viktig at en samler seg om en aktør som 
Matarena i stedet for å spre aktørene i flere nettverk. Matarena i stedet for å spre aktørene i flere nettverk. 
Produsentene har det travelt og det er begrenset hva Produsentene har det travelt og det er begrenset hva 
vi kan være med på. I Matarenas Kompetansenettverk vi kan være med på. I Matarenas Kompetansenettverk 
er alle ute etter å gjøre hverandre gode, snakke positivt er alle ute etter å gjøre hverandre gode, snakke positivt 
om og bruke hverandre. Det er alltid et energipåfyll i om og bruke hverandre. Det er alltid et energipåfyll i 
møter med Matarena.»møter med Matarena.»
Georg Fredrik Ueland, Nyyyt i RogalandGeorg Fredrik Ueland, Nyyyt i Rogaland

I Matarenas kompetansenettverk ser vi verdien av 
samarbeid for å skape innovasjon og utvikling:

«Å komme sammen er begynnelsen. Å holde sammen 
er framgang. Å arbeide sammen er suksess.» 
– Henry Ford

Sitatet underbygger viktigheten av å bygge et langsiktig 
og robust nettverk. Vestland fylkeskommune bidrar med 
økonomisk støtte til Matarenas kompetansetnettverk 
i  ytterligere tre år, noe som gir oss de beste forutset-
ningene for å utvikle et levedyktig og fremtidsrettet 
nettverk.

https://www.siderfest.no/


Tatt under studietur til Alba høst 2019

Fra Inspirasjonssamling mars 2020

«Det er viktig å videreføre kompetansenettverket for å «Det er viktig å videreføre kompetansenettverket for å 
opprettholde kontinuiteten i det viktige arbeidet  opprettholde kontinuiteten i det viktige arbeidet  
Matarena har gjort for å gi oss matprodusenter faglig Matarena har gjort for å gi oss matprodusenter faglig 
og matnyttig kunnskap og inspirasjon, etterspurt av og matnyttig kunnskap og inspirasjon, etterspurt av 
oss!»oss!»
Gro Sveen, Svanøy RøykeriGro Sveen, Svanøy Røykeri

«Eg sit i sofaen trøytt og glad. Matarena har hatt «Eg sit i sofaen trøytt og glad. Matarena har hatt 
inspirerande og lærerike kursdager. Det er så kjekt å inspirerande og lærerike kursdager. Det er så kjekt å 
vera ein del av eit så stort nettverk når ein til dagleg vera ein del av eit så stort nettverk når ein til dagleg 
arbeider mykje åleine.»arbeider mykje åleine.»
Turid Alice Skjervheim, Haust HardangerTurid Alice Skjervheim, Haust Hardanger

«Får mye inspirasjon og kunnskap. I tillegg får jeg «Får mye inspirasjon og kunnskap. I tillegg får jeg 
kontakt med potensielle kunder, og er blitt kjent med kontakt med potensielle kunder, og er blitt kjent med 
mange talentfulle lokalmatprodusenter. Så nettverket mange talentfulle lokalmatprodusenter. Så nettverket 
er veldig verdifullt og jeg bygger videre på det.»er veldig verdifullt og jeg bygger videre på det.»
Eva Hägglund, Hille GårdsbrukEva Hägglund, Hille Gårdsbruk



Matarena AS - Nordre Nøstekaien 1 - 5011 Bergen - Org.nr. 913.812.638
matarena.no

  
MATARENA INSPIRERER, UTVIKLER KUNNSKAP OG SKAPER MØTEPLASSER

FOR Å FREMME BÆREKRAFTIG LOKALMAT FRA SJØ OG LAND

 


