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Innledning 
For å realisere mulighetene som Agder har, og for at vi som region skal “komme dit vi vil”, trengs 

det både handling og styring. Agder fylkeskommune organiserer satsingen som et prosjekt i perioden 

2022-2025 med mulighet for forlengelse. Prosjektet er organisert med ansvar, målsettinger og 

aktiviteter organisert i 4 matpakker. 

Visjonen for Regionplan Agder 2030 er «en bærekraftig region med lave utslipp og gode levekår». 

Visjonen for den regionale planen VINN Agder er «Med overskudd til å skape». Matregion Agder 

understøtter visjonene på bakgrunn av at Regionplan Agder har en overordnet rolle som den 

styrende planen for alle satsingsområder i landsdelen og VINN-planen som en styrende regional plan 

for innovasjon og bærekraftig verdiskaping Agder. 

Effektmål  
Prosjektet “Matregion Agder” skal øke 

bevissthet, kunnskap og kompetanse 

om mat, matkultur og matressurser på 

Agder, slik at det skaper positivt, 

inkluderende engasjement, styrker 

tilhørighet og øker muligheten for lokal 

verdiskaping.  

Resultatmål 
For å oppnå det overordna effektmålet, 

vil Agder fylkeskommune gjennom 

dette prosjektet i samarbeid med 

fylkeskommunens partnere koordinere 

og bidra til en lang rekke aktiviteter. 

Her vil mange ulike aktører kunne 

bidra, både med aktiviteter og med 

ressurser for gjennomføring. 

 

 

Målene er organisert i fire tematiske hovedområder (Matpakker), med samme inndeling som vi 

finner i den nasjonale strategien “Matnasjonen Norge”.  

Ved å løfte fram konkrete og tydelige resultatmål for Matregion Agder, vil Agder fylkeskommune ta 

en koordinerende rolle, slik at vi som region i fellesskap kan realisere vår overordnede målsetning. 

Samarbeid mellom fylkeskommune, fylkeskommunens partnerskap, som i dette prosjektet omfatter 

Innovasjon Norge, Visit Sørlandet, Blått kompetansesenter Sør, Statsforvalteren, fagorganisasjonene 

innen mat og matproduksjon, Universitet i Agder, NHO Agder, Ungt entreprenørskap, 

etablererapparatet og regionrådene. Norsk landbruksrådgiving vil i tillegg bidra til å oppnå 

målsettingene i matpakkene. 
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Matpakke 1 

Mat og matproduksjon som bidrar til folkehelse og økt bærekraft 
Hovedmål: Bidra til økt bærekraft, god helse og trygg og sunn mat av høy kvalitet.  

 

Delmål 

• Bidra til bærekraftige og helsefremmende valg av matprodukter i offentlig virksomhet  
 

Periode Aktiviteter Gjennomføring Ansvar 

2022-25 Bedre kosthold og 
ernæring i offentlig 
virksomhet 

Fase 1: 
Tverrfaglig delprosjekt på 
tvers av fagområdene i 
Agder fylkeskommune. 
 
Fase 2: Invitere 
kommunene til samarbeid  

Samarbeid mellom 
fylkeskommune og 
kommunene i Agder 

2022-25 Utvikle Geitmyra 
matkultursenter i 
Kristiansand- bidra til at 
så mange barn og unge 
som mulig blir glade i mat 
som gjør dem godt! 
 

Geitmyra matkultursenter 
utvikler opplæringtilbud 
for at barn tar gode 
matvalg 
 

Geitmyra 
matkultursenter  
 

 

 

Matpakke 2: Vekst og verdiskaping i hele Agder 
Hovedmål: Øke potensialet for verdiskaping gjennom å koble næringspolitikken på matområdet 

tettere opp mot øvrig næringspolitikk.  

Delmål: 

• Øke produksjonen og distribusjon av matprodukter.  

• Knytte matrelaterte reiselivsopplevelser til utvikling og tilbud innen natur- og 
kulturturisme. 

 

Periode Aktivitet Gjennomføring Ansvar 

2022-
2025 

Utvikle kompetanse for 
næringsrettet småskala 
produksjon 

Inkubatorkurs for 
etablering av 
markedshage med 
entreprenørskapsfo
kus 

Ressursgruppe 
sammensatt av 
partnerskapet 
bestående av 
fylkeskommunen, 
Statsforvalteren, 
Norsk 
landbruksrådgiving og 
Innovasjon Norge 

2022-
2025 

Knytte matrelaterte 
reiselivsopplevelser til 
utvikling og tilbud innen 
natur- og kulturturisme. 
 

Spis Sørlandet Visit Sørlandet 
 
Innovasjon Norge 
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2023-
2025 

Utvikle et samarbeid mellom 
ulike fagnettverk  

Etablere samarbeid 
med fagnettverket 
Smaken av kysten 

Koble på igangsatte 
prosjekter 

2023-
2025 

Samarbeid om produksjon og 
distribusjon  
 

Videreutvikle 
distribusjonsløsning 
for gir mulighet for 
å effektivisere kjøp 
og salg av lokalmat 
 

Koble på igangsatte 
prosjekter 

 

Matpakke 3: Innovasjon og mangfold  
Hovedmål: Økt innovasjon og mangfold i mat og reiselivsnæringen i Agder 

Delmål: 

• Øke andel lokale produkter i offentlige kjøkken 

• Tettere samspill mellom matprodusenter, kultur- og reiselivsnæringen 
 

Periode Aktivitet Gjennomføring Ansvar 

2022-2025 Kartlegge prosjekter som 
grunnlag for en oversikt 
over prosjekter innen 
matproduksjon, 
servering, kultur og 
reiseliv 

Innhente 
kommunikasjonsressurser  

Agder FK 

2023-2025 Øke andel lokale 
produkter i offentlige 
kjøkken 

Utvikle 
distribusjonsløsninger 

Koble på 
igangsatte 
prosjekter 
 

2023-2025 Tettere samspill mellom 
matprodusenter, kultur- 
og reiselivsnæringen 
 

Spis Sørlandet 
 
 
Samarbeid med 
fagnettverk 

Visit Sørlandet 
 
Koble på 
igangsatte 
prosjekter 

 

Matpakke 4: Kompetanse, rekruttering og omdømmebygging  
Hovedmål: Øke kunnskap om sunt og bærekraftig kosthold, bruk av råvarer, praktisk matlaging, 

lokal mat og matkultur.  

Delmål: 

• Øke kompetanse, kulturforståelse og folkehelse for å utvikle identitet og stolthet rundt våre 
mattradisjoner, ressurser og muligheter. 

• Øke kompetanse om mat og matproduksjon i barnehage og skoler 

• Flere elever innen matproduksjonsfag, reiselivsfag og restaurant, - og matfag i videregående 
skole  

 
 

Periode Aktivitet Gjennomføring Ansvar 

2022-
2025 

Prosjekt for barns 
matvalg på Geitmyra 

Øke barns glede over 
selvdyrket mat som de 
er med å tilberede 

Geitmyra matkultursenter 
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matkultursenter i 
Kristiansand  

2022-
2025 

Igangsette 
rekrutteringstiltak for å 
øke antall søkere på 
reiselivsfag, 
naturbruksfag og 
restaurant, - og matfag i 
videregående skole 

Samarbeid med 
Opplæringskontor for 
restaurant og matfag, 
Mat og servicefag 

AgderFK/formidlingskoordinator 
i videregående skoler 
 
Opplæringskontorene 
 
NHO Agder 
 
Ungt entreprenørskap 

2022-
2025 

Samarbeid med 
Kristiansand kommune 
om strategi for urbant 
landbruk som pilot for 
andre kommuner 

Utvikle piloten for 
kommuner av ulik 
størrelse 

Kristiansand kommune med 
utvidelse til flere kommuner 

 

Organisering  
Agder fylkeskommune er prosjekteier med en styringsgruppe bestående av sentrale personer 

innenfor mat og matproduksjon, reiseliv og folkehelse. Prosjekteier er prosjektets øverste leder og 

beslutningstaker.  

Prosjekteier er ansvarlig for at prosjektet blir planlagt og gjennomført i tråd med rammene og 

forventningene som ledelsen har. Prosjekteier har ansvar for prosjektets økonomiske rammer, 

godkjenner kostnadsrammen med endringer og er ansvarlig for å sikre nødvendig finansiering.  

Styringsgruppe  
Medlemmene i prosjektstyret skal bidra til god dialog og samarbeid mellom prosjektet og 

organisasjonen og andre interessenter, samt sikre tilgang på nødvendige ressurser. 

Det er styringsgruppa som avgjør hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan oppgaver 

delegeres, fordeles og følges opp underveis. Denne gruppa er ansvarlig for at prosjektet leverer i 

henhold til resultatmålene, og har det overordnede kvalitetsansvaret 

Styringsgruppa ledes av person med sentral rolle når det gjelder næringsutvikling hos Agder 

fylkeskommune. Deltakerne skal ellers være motiverte personer fra ulike deler av næringsliv og 

forvaltning. Slik skal styringsgruppa gi solid forankring av arbeidet og gi tilgang til viktig kompetanse 

og nettverk.  

Styringsgruppa kan bestå av representanter fra Agder fylkeskommune v/folkehelse, bærekraft, 

utdanning og næringsområdet og partnerskapet v/Innovasjon Norge, Visit Sørlandet, Blått 

kompetansesenter Sør, Statsforvalteren i Agder, UiA, NHO Agder, Ungt entreprenørskap, 

Opplæringskontor for Restaurant og matfag og organisasjoner innen mat og matproduksjon. 

Prosjektgruppe med prosjektleder  
Prosjektleder har ansvaret for å gjennomføre prosjektet i henhold til de rammene som er gitt i 

underlaget til det enkelte beslutningspunkt. Prosjektleder har den daglige ledelsen av prosjektet og 

skal sikre at medlemmene av prosjektgruppen samarbeider godt og leverer i henhold til plan.  

Det er prosjektleder som avgjør hvordan prosjektet skal organiseres og hvordan oppgaver delegeres, 

fordeles og følges opp underveis. 

Prosjektleder og prosjektgruppe er motor i prosjektet og sørger for at resultatmålene realiseres. 

Lederen er ansatt hos Agder fylkeskommune med ansvar for å koordinere de ulike aktivitetene i 
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prosjektet, ha kontakt med de ulike aktørene, ha oversikt over ressursbruk og måloppnåelse samt 

jevnlig dialog med styringsgruppa.  

Selve arbeidet i prosjektet består av flere delprosjekter som sammen jobber med matpakkene med 

de målsettingene som prosjektbeskrivelsen har satt opp. 

Interne Agder FK-prosjekter og eksterne prosjekter med offentlig støtte som kan inngå som 

delprosjekt, må koordineres av prosjektgruppen. 

Prosjektgruppens deltakere er ledere for delprosjekter og ledes av representant for prosjekteier. 

Det er flere prosjekter med oppstart i 2022 som er klare for igangsetting. Andre deltakere i 

prosjektgruppa er enten interne prosjektmedarbeidere eller eksterne prosjektpartnere. Interne 

prosjektmedarbeidere er ansatt eller engasjert av fylkeskommunen i prosjektet for å gjennomføre 

aktiviteter og oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for.  

Prosjektpartnere har ansvar for gjennomføring av delprosjekter og aktiviteter definert i 

hovedprosjektet Matregion Agder.  

Prosjektdeltakerne inngår i prosjektet som fagpersoner og skal utføre de arbeidsoppgaver som 

tildeles av prosjektleder. Prosjektdeltaker skal informere prosjektleder om fremdrift i arbeidet målt 

mot avtalte tidsfrister, og om usikkerhet eller hindringer som eventuelt måtte oppstå i løpet av 

prosjektet. Videre skal prosjektdeltaker også informere tilbake til eget delprosjekt og slik bidra til å 

gjøre prosjektarbeidet kjent.  

Finansiering 
Prosjektperioden som skal finansieres er 2022-2025, med mulighet for utvidelse av tidsperioden til 

2030 som tilsvarer perioden for Regionplan Agder 2030. 

Delprosjektene involveres i hovedprosjektet etter prosjektets oppstart. Finansiering kan komme fra 

flere aktører i virkemiddelapparatet. For å oppnå målsettingene, kan det være aktuelt å involvere 

delprosjekter kontinuerlig i løpet av hele prosjektperioden. 

I budsjett for Agder fylkeskommune 2022 er det avsatt kr 2,5 millioner hvorav kr 500 000 er 

øremerket Geitmyra matkultursenter. 

Forslag til fordeling av budsjettmidler: 

Delprosjekt Aktivitet 2022/23 2023/24 2024/25 

Matpakke 1 
Folkehelse og 
bærekraft 

Bedre kosthold og ernæring i offentlig 
virksomhet 

300 000 350 000 400 000 

Samarbeid med Geitmyra 
matkultursenter om opplæringstiltak 
for barn og unge innen mat og 
matproduksjon 

500 000 500 000 500 000 

Matpakke 2 
Vekst og 
verdiskaping 

Samordning av fagnettverk innen 
bærekraftig småskalaproduksjon for 
samarbeid og distribusjon 

300 000 350 000 400 000 

Matpakke 3 
Innovasjon og 
mangfold 

Næringsrettet utvikling av urbant 
landbruk 

200 000 400 000 400 000 

Gjennomføre aktiviteter for å øke 
tilgang på lokalmat 

0 200 000 200 000 

Digital oversikt over pågående 
prosjekter i Matregion Agder 

0 200 000 200 000 

Matpakke 4 Fagsamlinger for 
produsenter/matekspertsamlinger 

200 000 200 000 200 000 
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Kompetanse, 
rekruttering og  
omdømmebygging 

Omdømmebygging/ 
kommunikasjon 

300 000 400 000 400 000 

Rekrutteringstiltak for matfagene 200 000 200 000 200 000 

Administrasjon av 
hovedprosjekt 

Prosjektledelse 500 000 500 000 500 000 

Sum  2 500 000 3 300 000 3 400 000 

 
En fagrettet kodeknekkersamling i oktober 2022 hvor næring blir invitert, vil danne grunnlag for 

planlegging av aktiviteter innen mat, matproduksjon, reiseliv, kultur innenfor den gitte 

budsjettrammen  


