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1. Lokale marine råvarer

• «Omtrent 75% av verdens mat 
kommer fra 12 planter og 5 
dyrearter ifølge FNs mat og 
landbruksorganisasjon» (Nations, 
1999). 



2. Lokal mat og måltidsopplevelser
• Kulinarisk

• Scary food (https://youtu.be/tU2JEdsLxz4,  

http://www.maritimaklustret.se/projekt/scary-seafood/)  

• Høste, dyrke, bruke alle deler
• Sanse, følelser, utfordre, endre
• Historier, lære, gjøre
• Bærekraftspraksiser

https://youtu.be/tU2JEdsLxz4
http://www.maritimaklustret.se/projekt/scary-seafood/


• “Vi bruker jo mye tang og tare i maten vår og vi bruker den i produkter i spaavdelinga vår
og vi har den i akevitten vår, så vi har på en måte kommet fram til at tang det er på en
måte en sånn gjennomgående rød tråd her hos oss…Jeg tror nok de som har gått herifra
har hatt et helt annet syn på havet og hva man, ressursene i havet da, fra, da de gikk
herifra enn før de kom».

• «Vi høster tang og tare. Så får man en naturguide med seg som forteller historier om 
naturen, om tang og tare, om krabber, og om bærekraft. For vi har rettet oss mye inn på 
hvordan gjøre bærekraftige aktiviteter som er attraktive for gjestene.»

• «Jeg forteller om ting som kan høstes... Det med å høste fra naturen er veldig bærekraftig, 
det kommer opp igjen, det vokser. Utnytte de ressursene man har rundt seg…Du får aldri 
så bra mat, fordi de plukkes på naturlige voksesteder.»

Høsting – opplevelser og bærekraft



3. Attraktive bærekraftige steder

• Å besøke (differensiere, unike)
• Å jobbe i
• Å leve og bo i
• Stolthet
• Kultur er mat/måltid



4. Innovasjon for bærekraft

• Fra råvare til attraktive
produkter
• Sterk/Holistisk

bærekraft
• Bredt partnerskap
• Tverrfaglig forskning
• Samskaping

• Sosiale labber for 
testing og ideer



Andre: Engage, Rørleggeren Fauske, Finneid sveis, Norges 
Forskningsråd, InVia buss, Bodø, Fauske og Meløy v.g.s, +

Nord universitet:
- 3 fakultet
- Bachelor, master og phd studenter

Sosial lab på festivaler/events
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Mener «skummel» sjømat bør stå på middagsbordet i fremtiden – NRK Nordland

https://www.nrk.no/nordland/mener-_skummel_-sjomat-bor-sta-pa-middagsbordet-i-fremtiden-1.14708550
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Noen utfordringer

• Plast og forurensing
• Tråling, overforbruk,++
• Klima
• Areal konflikter pga sameksistens
• Manglende samarbeid
• Manglende fantasi/mangfold i produktinnovasjon



HVORDAN TA NESTE STEG  TIL BÆREKRAFTIG ATTRAKTIV SJØMATMEKKA?


