
 
I gang med storstilt Nyt Norge-kampanje: 

- Nå står vi på for å selge norsk 
lammekjøtt! 
 
- Vi i Matmerk vil at forbrukere skal få øynene opp for at norsk lam er fantastisk, også til 
kjapp hverdagsmat hele året. Nå feirer vi at det er kommet flere enkle lammeprodukter i 
butikk - og har flesket til med reklamekampanje, forteller Matmerk-direktør Nina Sundqvist.  
- Flott initiativ fra Matmerk, sier Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk Sau og Geit:  
 
Du har kanskje lagt merke til flere reklameframstøt for norsk lammekjøtt fra Nyt Norge de 
siste ukene? Kanskje du har sett reklame på TV eller på Youtube? Eller lest annonseartikler 
om lammekjøtt på VG.no eller i andre store nettaviser? Har du sett film om norsk lam på 
Facebook? 
 
Kjøttdeig og skav 
- Visst er vi i gang med reklamekampanje, sier Sundqvist.  
- Det er mye lammekjøtt i Norge nå, noe som har ført til at det er blitt fart på 
produktutviklingen. Det er kommet flere enkle lammeprodukter i butikk, som kjøttdeig, skav 
og koteletter, sier hun.  
 
Enkelt og lettilgjengelig 
Ifølge Sundqvist har forbrukere etterspurt enklere og mer tilgjengelig lam i Nyt Norges 
kanaler, så hun er overbevist om at det er et lurt grep.  
- Vi er mange som ikke har tid til å steike en steik mellom barnehagehenting og 
fotballtrening, sant. Vi i Matmerk har kastet oss på anledningen til å få ut stoff som vil gjøre 
flere forbrukere bevisst på hvor flott råvare norsk lammekjøtt er, sier hun.  
 
Lam hele året 
Et hovedmål er å få flere til å tenke over at de kan bruke norsk lam til hverdags, hele året.  
- Ja, for det er jo litt rart at vi stort sett spiser lam i fårikålsesongen og til påske. Tenk, 
nordmenn elsker å reise til middelhavslandene og spise lam - hele året. Det er en vane vi bør 
ta med oss hjem. Særlig fordi norsk lam er i klasse for seg, sier hun og nevner stikkord som at 
den går i utmarka, at antibiotika-bruken er lav og mattryggheten høy.  

- Flott initiativ, sier NSG 
En som er glad for at budskapet spres til forbrukere, er Kjell Erik Berntsen, styreleder i Norsk 
Sau og Geit. 
- Ja, dette synes vi er et flott initiativ fra Matmerk, sier Berntsen. Han håper norsk lam blir 
mer synlig og tilgjengelig i butikk, og ønsker også nye og enklere produkter velkommen: 
- Det er på høy tid med flere familievennlige produkter som kjapt lar seg tilberede i en 
hektisk hverdag.   


