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Hvað á að gera við alla þessa framtíð? 



How will local food in tourism be 
affected by climate change and tourist 

behavior in the future?





Project milestones

1. Background research 

2. Trend watch

3. Expert interviews

4. Netnography

5. Workshops project group

6. Hakkathon per country

7. Workshop stakeholders per country

8. Conference September 2021

9. Final Report Desember 2021



What is Nordic food…



Talking about Nordic food…



In the mind of the global consumer…

Nordic food is often synonomous with 

good health and wellness: the cuisine is 

associated with high quality ingredients 

that come from an unpolluted 

environment.



What is ahead…



Shifting demographics

Be aware about is the possibility of 
climate migrants immigrating from areas 
with scarce resources to provide and 
grow food. 



Consumers behavior

Awareness does not always translate to 
behavior… 

Consumers need help from businesses 
and governments to translate their wish 
to be more sustainable to actual actions. 



Sustainable Tourism

Sustainability and the climate is top of 
mind for a lot of people now, especially 
younger travelers and this is likely to 
increasingly influence people’s decisions 
from what to eat to where and how to 
travel. 

2020 state of the Food Travel Industry report. World food Travel Association



More people report that they will use 
more eco friendly transport, travel closer 
to home, and choose more eco friendly 
options in general when travelling

Nordic tourist behaviour



Europe Foodtech trends H1 2020 report/ Forward fooding and Kairos Future findings

Increased expectation of customized 
customer travel and experiences

Micro segmentation is gaining ground-
Niche Tourism & exploratory activities

Concept stretching

Get ready for…



Food destinations

The most successful destinations will put 
processes in place to train those working 
in the tourism industry as well as 
residents, about local food & drink 
traditions. 

2020 state of the Food Travel Industry report. World food Travel Association 2020 Food Travel Monitor (n=4500 frá sex 
löndum, Frakkland, UK, Kanada, US, Mexico og 
Kína) World Food Association



Food in tourism

77% believe food and drink experience are 
important to their satisfaction of a trip

71% tell stories about their food experience

60% buy food souvenirs

69% seek information on food and drink 
before their travel and during their stay

53% of leisure travelers are considered 
culinary travelers

2020 Food Travel Monitor (n=4500 frá sex löndum, Frakkland, UK, Kanada, US, Mexico og Kína) World Food Association

“Food tourism is the act of 

traveling for a taste of place 

in order to get a sense of 

place” 



Food tourism activities

• Guided Food & Drink Tours with a 
local

• Eat with the local, home cooking

• Foodevents/markets/street food

• Cooking classes

• Food & drink trails

• Visits to farms, vineyards & 
breweries

• Visit to a trending restaurant or bar

2020 Food Travel Monitor (n=4500 frá sex löndum, Frakkland, UK, Kanada, US, Mexico og Kína) World Food Association



Food production

Moving towards sustainable food system, 
calls for regenerative farming as well as 
protecting and conserving biodiversity, 
maintaining healthy soil and emphasize 
on green or renewable energy

http://norden.diva-portal.org/smash/get/diva2:1314281/FULLTEXT01.pdf



Nordic food & warmer climate

Changing what is typically 
regarded as local

GMO regulations

Fish stock pressure and depletion 
and fish farming in sea is under 
threat



Europe Foodtech trends H1 2020 report/ Forward fooding
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• AgTech

• Automated machinery

• Vertical farming & post organic

• Remote sensing

• Crop optimization

• Next- Gen in Food and Drink 

• Alternative ingredients

• Plant – based

• Insect based

• Immuno-boosting

• Cell based

Food technology

Europe Foodtech trends H1 2020 report/ Forward fooding and Kairos Future findings



• Food Processing

• Cellular 

• Clean label

• Robotics/AI

• Food Safety and Traceability

• Supply chain digitization

• Sensors for food safety

• Blockchain traceability

Food technology



• Surplus and Waste

• Upcycling/creative re-use

• Smart/sustainable packaging

• Dynamic pricing models

• Consumer Apps

• E-grocery

• Home cooking solutions

• Personalized nutrition

Europe Foodtech trends H1 2020 report/ Forward fooding and Kairos Future findings

Food technology



• Food Delivery
• Ghost Kitchens

• Robot-driven deliveries

• Office catering

• Local & short food chains

• Kitchen & Restaurant Tech
• Data analytics

• Platform solutions

• Inventory management & supply 
chain

Europe Foodtech trends H1 2020 report/ Forward fooding and Kairos Future findings

Food technology



In light of our findings…





What we need to do…



1.Communications toolkit

2.Understanding local residents and visitors

3.Visibility & Distribution of local food

4.Tools & knowledge for innovation and product development

5.Education and training programs for schools and businesses

6. Investments & lobbying



Hacking Hekla
2020



Fyrsta lausnamótið sem ferðast hringinn í kringum landið!

2020 - Suðurland
2021 - Vestfirðir & Norðurland
2022 - Austurland, Vesturland & Reykjanes



Í átt að sjálfbærri framtíð með matartengdri nýsköpun

Sunnlenskt lausnamót á netinu dagana 16.-18. október

Matartengdar lausnir - framleiðsla, ferðaþjónusta, náttúra, neysla, sjálfbærni, samgöngur 

Vara, þjónusta, stafræn lausn, ferli, markaðsherferð, hugbúnaður eða verkefni



Hugmyndaferli

Teymisvinna 

Fyrirlestrar

Mentorar

Innskot frá frumkvöðlum af Suðurlandi

Verðlaun

Finndu okkur á facebook 

Hacking Hekla 2020



Elskar þú mat og góðar hugmyndir eins og við?
Það þarf ekki meira en það til að taka þátt!

- vertu með 16.-18. október-



Sjálfbærni hæfnihjól 
ferðaþjónustunnar

Kynning: 1. október 2020 – Nýsköpunarvikan

Herdís Ýr Hreinsdóttir



Hagnýting og markmið sjálfbærni 

hæfnihjóls
• Inniheldur 60 spurningar sem snýr að hæfniviðmiðum sjálfbærni og að fyrirtæki sýni ábyrgð í 

rekstri.

• Sjálfsmatspróf sem tekur sjórnanda um 10 – 15 mínútur til að fara í gegnum.

• Þátttakandinn fær sendar niðurstöður beint til sín á svokölluðu geislariti á 16 mismunandi sviðum.

• Flokkarnir eru: Náttúra og umhverfi ,öryggi og heilsa ,nærsamfélag og starfsfólk.

• Tillögur um á hvaða sviðum er svigrúm til úrbóta og tillögur að því hvar má finna lausnir.

• Hannað með fræðslugildi í huga og hvatningu til fyrirtækja um að sýna ábyrgð í rekstri.

• Allt hjólið er byggt út frá Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna.

• Tækifæri fyrir fyrirtæki að stíga sín fyrstu skref í að innleiða Heimsmarkmiðin inn í sína stefnu og 

starfsemi.



Ábyrg ferðaþjónusta

• Náttúra og umhverfi- Ganga vel um og virða 

náttúruna.

• Öryggi og heilsa– Tryggja öryggi gesta okkar og 

koma fram við þá af háttvísi.

• Nærsamfélagið – Hafa jákvæð áhrif á 

nærsamfélagið.

• Starfsfólk - Virða réttindi starfsfólks.



Tengsl Heimsmarkmiða og ferðaþjónustu

• Ferðaþjónusta lykil drifkraftur að 

sjálfbærri þróun.

• Hægt að tengja ferðaþjónustu við öll 

17 markmiðin.

• Sérstaklega 

• nr. 8 um góða atvinnu og 

hagvöxt.

• nr. 12 um ábyrga neyslu og 

framleiðslu.

• nr. 14 um líf í vatni.



Öryggi

og heilsa

NærsamfélagStarfsfólk

Umhverfi

og náttúra



Kjarnaflokkur: Náttúra og umhverfi og Heimsmarkmiðin 

Tengsl við Heimsmarkmið:

• 7. Sjálfbær orka : Hvatt til orkuskipta, dregið úr loftlagsbreytingum,  stuðlað að orku fyrir 

alla á sanngjörnu verði.

• 12. Ábyrg neysla og framleiðsla: Leitast eftir sem sjálfbærustu leiðum þegar kemur að 

neyslu og framleiðslu í greininni. Hvetja til hringrásarhugsunar, efla umhverfisvitund og 

velja umhverfisvænni vörur.

• 13. Loftlagsmarkmið: Draga úr kolefnisspori eins og kostur er t.d. skipta út bílaflota fyrir 

vistvænni. Gróðursetja í takt við það sem fyrirtækið mengar.

• 14. Líf í vatni : Vernda og nýta hafið og auðlindir þess á sem sjálfbærastan hátt. Getur verið 

hvati til að varðveita og vernda vistkerfi hafsins.

• 15. Líf á land: Vernda viðkvæðmar auðlindir. Stýring ferðamanna og eða umhverfis vöktun.



Kjarnaflokkur: Öryggi og heilsa og Heimsmarkmiðin

• 3. Heilsa og vellíðan : Öryggisáætlanir ,fræðsla og verklag. 

• 4. Menntun fyrir alla : Starfsmenn fái þjálfun og fræðslu í tengslum við öryggismál, búnað, 

sóttvarnir, brunavarnir og skyndihjálp.

• 6. Hreint vatn og hreinlætisaðstaða: Tryggja aðgengi að hreinu vatni og sjálfbæra nýtingu 

þess. 

• 16. Friður og réttlæti: Jafnt aðgengi fyrir alla og koma fram við gesti af háttvísi. Gagnsæi 

í þjónustu og verði t.d. sýnilegt á heimasíðu.

Tengsl við Heimsmarkmið:



Kjarnaflokkur: Nærsamfélag og Heimsmarkmiðin

Tengsl við Heimsmarkmið:

• 8. Góð atvinna og hagvöxtur : Skapað störf, stuðlað að staðbundinni 

menningu og framleiðsluvörum.

• 9. Uppbygging og nýsköpun : Nýsköpunargildi, uppbyggingu innviða, 

stígagerð og fleira í nærsamfélaginu.

.

• 11. Sjálfbærar borgir: Verndun, með því að stýra ágangi ferðamanna 

vegna viðkvæmra náttúru – sögu eða menningararfleiða. Virkt samstarf á 

milli fyrirtækja og hagsmunaaðila.

• 12. Ábyrg Neysla og framleiðsla: Þróa tæki til þess að fylgjast með 

áhrifum sjálfbærrar þróunnar á ferðaþjónustu sem leiðir af sér staðbundna 

menningu og framleiðslu. (Undirmarkmið 12,b)



Kjarnaflokkur: Starfsfólk og Heimsmarkmiðin

Tengsl við Heimsmarkmið:

• 3. Heilsa og vellíðan: Áætlun um heisluvernd og öryggi. Áhersla á bættari 

heilsu og líðan starfsfólks. Boðið uppá heilsueflandi hvatningu t.d. 

heilsufarsskoðanir, líkamræktarstyrki. Vinnumhverfi til fyrirmyndar, 

starsánægjumælingar.

• 4. Menntun fyrir alla: Fræðsla sem snýr að heilsu, skyndihjálp, slysavörnum, 

sóttvörnum, menngunarvörnum og mannlegum samskiptum. Erlendu starfsfólki 

boðið uppá íslensku kennslu.

• 5. Jafnréttindi kynjanna : Jafnlaunavottun og Jafnréttisstefna.

• 10. Aukinn Jöfnuður: Vinnuvernd, starfsmannahandbók, skilvirkt 

upplýsingaflæði, mannauðsstefna og kjarasamningar virtir. 



Spurningar?


