
Vil friste tyskerne med smaken av Nord-Norge 

Verdens største landbruks- og matmesse Grüne Woche arrangeres i januar. For femte 

gang er Nord-Norge representert – i år med hele 38 bedrifter.  

- Denne gangen vil det være et spesielt fokus på fantastiske kamskjell, hentet rett opp fra 

sjøen på Nordlandskysten, og flaksalt fra verdens sterkeste malstrøm i Saltstraumen. Andre 

nyheter er mikrobrygget øl fra Bodø, villsau fra Vesterålen og lokalbrent kaffe tilpasset 

nordnorske ganer, forteller prosjektleder Christer Hurthi Karlsen. 

De 38 nordnorske deltakerne kommer fra ulike reiselivsbedrifter, er lokale matprodusenter, 

kokker og kokkelærlinger – og alle er fra de tre nordligste fylkene. Produkter fra både sjø, 

land og utmark er med.  

 

Verdifull nettverksbygging 

Fylkesmannen i Finnmark har prosjektledelsen og deltakelsen finansieres av Innovasjon 

Norge og Utviklings- og tilretteleggingsmidler fra Fylkesmennene i de tre fylkene. Landbruks- 

og matdepartementet har det overordnede ansvaret for den norske deltagelsen. 

- Vår erfaring er at de nettverkene som bygges i løpet av de årene vår region har deltatt har 

vært nyttig for deltagerne og bransjen totalt, sier Hurthi Karlsen.  

 

Anerkjent messe 

Internationale Grüne Woche er en av verdens største forbrukermesse for landbruk, mat og 

reiseliv. Landbruks- og matdepartementet koordinerer den norske deltakelsen, sammen med 

Innovasjon Norge og Norges ambassade i Berlin.  

Den anerkjente, årlige messen har i overkant av 400.000 besøkende. Av disse er nærmere 

100.000 bransjebesøkende. I tillegg til Nord-Norge er i år Sørlandet og Oslo-regionen med til 

Berlin i år. Sørlandet er med for første gang. 

Messen finner sted i Messe Berlin, 15.-24. januar 2016. 

 

Kontaktperson: 

Prosjektleder: Christer Hurthi Karlsen fmfichka@fylkesmannen.no  

Tlf. +47 78 95 05 74  

Mobil + 47 992 49 515 

Deltakende bedrifter fra Nord-Norge 

Hoelstuen AS 

Arktisk Meny 

Mathallen Tromsø 

Tromspotet/Art nor 

Havgull 

Reisa 

mailto:fmfichka@fylkesmannen.no


Hjerttind Rein 

Polar Park 

Mack bryggeri 

Lyngen Reker 

Hurtigruta 

TrastiogTrine 

Davvi Siida AS 

Finnmark Rein AS 

Kranes Kjøkken 

Ostemaker Øverli 

Vadsø fjordhotell 

Vega Havhotell 

Hildurs Urterarium 

Han sylte 

Bådin 

Kaffebrenneriet Forvik 

Inga Sami Siida 

Martahaugen Gård 

Arctic salt 

Nord Reker 

Nordnorsk reiseliv 

 

 

 

 

ØKOLOGISK GÅRD I VESTERÅLEN 
 

 

 

 

 

 

 


